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82. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
го лавиј а, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

ЗАЛОЖУВАЊЕТО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија 

на Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на заболувањето, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 29 јануари 1970 година и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор од 17 февруари 1970 го-
дина. 

ПР бр. 875 
18 февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката 

претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Пеко Дапчевић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРА-

ЊЕТО НА ЗАЛОЖУВАЊЕТО 
Член 1 

Во Основниот закон за организацијата и финан-
сирањето на заложувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 51/65 и 47/66) во членот 13 зборот: 
„плаќаат" се заменува со зборот: „уплатуван. 

Член 2 
По членот 13 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 13а 

Работните и други организации можат да се до-
говараат: за решавање на прашањата од заеднички 
интерес во врска со запосленоста, кадрите и з а л о ж у -
вањето, а особено за издвојувањето и обединува-
њето на средствата според принципот на солидар-
ност и за употребата на тие средства за запослување, 
на вишоците на работници и за овозможување про-
мена на занимањето и на местото на работата; за 
критериумите за утврдување на приоритетот при 
запослувањето и ел., и за тоа да склучуваат спо-
годби. 

Со спогодбата од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди и средствата што работните и други ор-
ганизации ги издвојуваат и обединуваат за рента-* 
вање на прашањата во врска со запосленоста, кад-«! 
рите и затоплувањето да се формираат како само-

стен фонд или к а ј заедницата и тие средства да ги 
управуваат заедниците во согласност со одредбите 
од спогодбата. 

Член 136 
Работната организација што врши модерниза-

ција на процесот на производството или на работе-
њето е должна, со учество и соработка со заедницата 
односно со заводот и со другите заинтересирани ор-
ганизации и органи, наспоредно со планот на модер-
низацијата, да го утврди и планот на запослувањето 
на вишокот на работниците кој настанува поради мо-
дернизацијата, како и потребните средства за оства^ 
рување на тој план на запослувањето. 

Заедниците односно заводите и другите органи-« 
зации и органи учествуваат во остварувањето на 
планот на запослувањето на вишокот на работници-
те на начинот и под условите што ќе ги утврдат со 
посебна спогодба со работната организацијата од 
ставот 1 на овој член." 

Член 3 
Во членот 21 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Советот на републичките заедници има четири« 

есет и еден член. 
Членови на Советот на републичките заедници 

се: по три претставници на собранијата на репуб« 
личните заедници; по еден претставник на: собран-
и ј а т а на покраинските заедници, Сојузната стопан-
ска комора, Сојузот на синдикатите на Југославија / 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Јуч 
гославија, Сојузот на младината на Југославија, 
Конференцијата за општествена активност на ж е -
ните на Југославија, Југословенското здружение за 
професионална ориентација, Постојаната конферен-
ција на градовите на Југославија, Југословенската 
заедница на социјалното осигурување и Заедницата 
на југословенските универзитети. 

Шест членови на Советот на републичките заед-
ници именува Сојузната стопанска комора од работ-
ните организации како претставници на определени 
стопански дејности, а пет членови именува Сојуз-
ниот извршен совет како претставници на сојузните 
органи заинтересирани за работите на з а в е д у в а -
њето." 

Член 4 
Во членот 34 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1) годишните потреби од кадри и внатрешните 

резерви на кадрите, најдоцна до 31 јануари во го-
дината во која се јавуваат тие потреби односно ре-
зерви;". 

Член 5 
Во членот 36е ставот 1 се менува и гласи: 
„Работните организации што во рамките на де-

ловно-техничката соработка со странство односно за 
изведување инвестициони работи во странство упа-
туваат свои работници во странство заради вршење 
на договорените услуги односно работи, се должни 
за тоа да поднесат за тие работници пријава до 
општинскиот завод на чие подрачје се наоѓаат." 

Член 6 
Зо членот 38 во ставот 1 на крајот се додаваат 

две нови реченици, кои гласат: „Во рамките на оваа 
Во 
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соработка заводите се договараат и за извршувањето 
ка задачи! е од заеднички интерес. Начинот и усло-
вите за извршување на тие задачи можат да се утвр-
дуваат и со посебни спогодби." 

Член 7 
По членот 43 се додава нов член 43а, кој гласи: 
„Придонесот за заполтување го плаќаат работ-

ниците запослени во работни и други организации, 
лицата во работен однос што самите се обврзници 
за плаќање на придонесот за социјално осигурување 
и приватните работодавци за работниците запослени 
к а ј нив. 

Придонес за запослување плаќаат и југословен-
ските работници запослени во држави со кои Ју -
гославија нема склучено спогодба за осигурување 
во случај на кезапосленост, ако сакаат да го остварат 
правото на паричен надоместок од членот 62 на 
овој закон." 

Член 8 
Во членот 44 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Придонесот за запослување што го плаќаат ју-

гословенските работници запослени во странство, се 
пресметува по стопа га која се определува со одлука 
на собранието на републичката заедница." 

Член 9 
Во членот 46 ставот 3 се менува и гласи: 
„Како основица за пресметување на придонесот 

за запослување што га уплатуваат југословенските 
работници запослени во странство и за определување 
на паричниот надоместок за време на привремената 
незапосленост се зема износот што ќе го определи 
собранието на републичката заедница." 

Член 10 
Во членот 60 став 1 зборовите: „подложни на 

плаќање данок односно придонес" се бришат. 
По ставот Л се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со одлука на републичкото собрание може да 

се предвиди, како услов за остварување на правото 
на паричен надоместок, претходен стаж пократок 
од стажот предвиден во ставот 1 на овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 11 
По членот 60 се додава нов член 60а, кој гласи: 
„Работникот што не ќе го оствари правото на 

паричен надоместок затоа што неговите приходи и 
приходите на членовите на неговото потесно семеј-
ство односно домаќинство на денот на престанокот 
на работата го надминуваат износот определен со 
републички пропис, може да поднесе барање и тоа 
право да го оствари од денот кога приходите на ра-
ботникот и на членовите на неговото семејство од-
нос?! о домаќинство ќе се намалат — до крајот на 
времето определено за исплатување на паричниот 
надоместок." 

Член 12 
Во членот 64 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „Паричниот надоместок изнесува 50% од 
просекот ка личниот доход на работникот за изми-
натите три месеци,'' се заменуваат со зборовите: 
„Паричниот надоместок изнесува најмалку 50% од 
просекот на месечните аконтации на личниот доход 
на работникот во периодот од три месеци пред прес-
танокот на работата на работникот", а во точката 
1 на крајот се додаваат зборовите: „односно ако 
работникот има претходен стаж определен со од-
лука на републичкото собрание;". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На работникот што ќе го оствари правото на 

паричен надоместок му се исплатува со овој надо-

месток и паричен додаток на членовите на потесното 
семејство што ги издржува тој, ако е тоа опреде-
лено со републичкиот пропис." 

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Со републички пропис може да се определи 
на работниците со најмалку 15 години работа парич-
ниот надоместок да им се исплатува и во подолго 
траење." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, по 
зборовите: „на паричниот надоместок" се додаваат 
зборовите: „над и". 

Член 13 
Во членот бб се додава нов став 2, кој гласи: 
„Паричен надоместок не му припаѓа на ра-

ботникот што ќе поднесе барање по истекот на вре-
мето за кое, според одредбите од овој закон, би му 
се исплатувал паричен надоместок." 

Член 14 
Во членот 67 ставот 3 се менува и гласи: 
„Општинските заводи што вршат исплата на 

паричниот надоместок во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член, имаат право на враќање на исплатените 
износи на паричниот надоместок од општинскиот 
завод к а ј кој работникот го остварил овој надомес-
ток." 

Член 15 
Во членот 69 по зборовите: „се запира" се до-

даваат зборовите: „ако приходите на работникот и 
на членовите на неговото потесно семејство односно 
домаќинство се зголемат над износот определен со 
републичкиот пропис.". 

Член 16 
Во членот 70 став 1 во точката 8 на крајот точ-

ката и запирката се заменуваат со точка, а точката 
9 се брише. 

Член 17 
Членот 71 се менува и гласи: 
„Работникот на кој ќе му престане правото на 

паричен надоместок според одредбите од членот 70 
на овој закон, може повторно да го оствари правото 
на овој надоместок ако повторно ги исполни пропи-
шаните услови за остварување на правото на пари-
чен надоместок (член 60), со тоа што во времето 
поминато на работа не се смета времето поминато 
на работа пред последниот паричен надоместок што 
го примал работникот. 

По исклучок, на работникот на кој ќе му прес-
тане правото на паричен надоместок пред истекот 
на Бремето за кое припаѓа овој надоместок поради 
стапување на работа, односно поради заминување 
на отслужување или дослужување на воениот рок 
(член 70 точ. 1 и 5), а кој повторно ќе остане неза-
послен односно се врати од отслужување или до-
служување на воениот рок, му продолжува испла-
тувањето на паричниот надоместок к а ј заводот ка ј 
кој го оствари тој надоместок — во износот и за оно-
лку време колку што му преостанало за примање 
на паричниот надоместок, ако е тоа за него попо-
волно." 

Член 18 
По членот 77 се додава назив на новиот оддел 

2а и нов член 77а, кои гласат: 

„2а. Еднократен надоместок за трошоците на работ-
никот поради заполтување во друго место 

Член 77а 
На работникот што ќе прифати запослување во 

друго место и поради тоа ќе го промени живеали-
штето, општинскиот завод може да му одобри ед-
нократен надоместок за трошоците поради одење 
на работа во друго место. 

Височината на надоместок од ставот 1 на овој 
член и поблиските услови за доделување на тој на-
доместок ги утврдува собранието на општинската 
заедница." 
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Член 19 

Во членот 80 став 3 зборовите: „членот 74" се 
заменуваат со зборовите: „чл. 74 и 77а.". 

Член 20 
Во членот 87 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна или друга организација или 
лице што врши самостојна дејност: 

1) ако не ги пријави годишните потреби од кад-
ри и внатрешните резерви на кадрите во пропиша-
ниот рок (член 34 став 1 точка 1); 

2) ако во пропишаниот рок не го пријави секој 
престанок на работа на работник (член 34 став 1 
точка 2); 

3) ако во пропишаниот рок не пријави ново или 
упразнето работно или ученичко место, односно по-
полнувањето на тоа место (член 34 став 1 точ. 3 и 4)." 

Во ставот 2 бројот: „20.000" се заменува со бро-
јот: „500". 

Член 21 
Во членот 88 став 1 бројот: „200.000" се заме-

нува се бројот: „10.000". 
Во ставот 2 бројот: „20 000" се заменува со бро-

јот: „500". 
Член 22 

До донесувањето на републичките прописи за 
видовите на приходите што се земаат како приходи 
на работникот и на членовите на неговото селтејство 
односно домаќинство при остварувањето на правото 
на паричен надоместок (член 60 став 1 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на за-
ложувањето), како приходи на работникот и на 
членовите на неговото семејство односно домаќин-
ство се земаат приходите штр подлежат на пла-
ќање данок односно придонес. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

83. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО™ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО АСУНСИОН, РЕПУБЛИКА ПА-
РАГВАЈ, СО СЕДИШТЕ ВО БУЕНОС АИРЕС, АР-

ГЕНТИНА, НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништво^ на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Асунсион, Република 
Парагвај, со седиште во Буенос Аирес, Аргентина, 
се подига на степен на амбасада со денот 23 фе -
вруари 1970 година. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа од-
лука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист н& 
СФРЈ". 

P. п. бр. 30 
18 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, о. р. 

84. 

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12 65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69 и 55/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ШТО 
ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИТЕ НА ТЕРИ-
ТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТИНИ ВО СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1. Во Одлуката за давање потрошувачки кредити 
на лицата што претрпеле штета од поплавите на 
териториите на определени општини во Социјали-
стичка Република Србија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/69) во точката 2 став 1 одредба под 5 зборот: 
„стопански" се заменува со зборот: „земјоделски", 
а на крајот се додаваат запирка и зборовите: „пре-
сметани за времето за кое се дава кредитот". 

2. По точката 9 се додава нова точка 9а, која 
гласи: 

„9а. Барање за зголемување на потрошувачкиот 
кредит до височината определена во точката 1 став 1 
под 5 на оваа одлука индивидуалните земјоделски 
производители можат да и поднесат на банката што 
им го одобрила потрошувачкиот кредит до 31 март 
1970 година." 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 26 
18 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

85. 

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 
став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1969 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдувале и распределба 
на глобалната девизна квота за увоз на стоки за 
лична потрошувачка во 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/69 и 39/69) во точката 15 став 2 
по бројот: „1969" се додаваат зборовите: „и 1970", 
а на крајот на тој став се додаваат запирка и збо-
ровите: „и за други намени според потребите на 
пазарот". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. Пг бр. 27 
18 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. о-
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86. 

Врз основа па членот 42 од Законот за девизното 
работење (.,Службен лист па СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13,69, 20/69, 50,69 и 55 69), Сојузниот извршен 
сокот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊАТА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО 
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКО-

ВЕН И ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за плаќањата во странство од 
страна на претпријатијата што се занимаваат со 
давање услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
52/67 и 8/68) во точката 2 одредба под 3 по зборот: 
„стоките" се додаваат зборовите: „и услугите на 
превозот во поморскиот, поморско-речниот и реч-
ниот сообраќај'4, а во одредбата под 4 зборовите: 
„поморскиот поморско-речниот и речниот сообра-
ќај", се бришат. 

2. Одредбите на оваа одлука се однесуваат на 
износите на девизите остварени почнувајќи од 1 ја-
нуари 1970 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 28 
18 февруари 1970 година 

Белград 
Сојузен изврше!! совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

87. 
Врз основа па членот 28 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20 69, 50/69 И 55/69), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА 
ДО КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА 
КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАКАЊЕ НА ОПРЕМА 

И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Во Одлуката за височината на делот од амор-
тизацијата до кој работните организации можат да 
купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни 
делови („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 11/67, 
8/68, 17/69 и 22/69) во точката 1 став 2 одредбата 
под 2 се заменува со две нови одредби, кои гласат: 

,,2) претпријатијата на поморскиот, речниот и 
езерскиот сообраќај — во височина до 50и/о; 

3) здравствените установи и установите за соци-
јална заштита — во височина до 30%; 

Досегашните одредби под 3 и 4 стануваат од-
редби под 4 и 5. 

2. Во точката 2а по зборот: „бакар" се става 
запирка и се додаваат зборовите: „и претпријатијата 
на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај". 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука се 
применуваат на средствата на амортизацијата на 
опремата пресметана почнувајќи од 1 јануари 1970 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавува љето--во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 29 
18 февруари 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, е. р. 

88. 

Врз основа на членот 42 од Уредбата за изработ-
ка на премер и катастар на земјиште и за нивно 
одржување („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/67), 
директорот на Сојузната геодетска управа пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛИСТОТ НА 

ПЛАНОТ ЧИИ ДИМЕНЗИИ СЕ ПРОМЕНЕТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. На листот на планот чии првобитни — номи-
нални — димензии се променети поради разни влија-
нија од физичката средина (температура на воздухот, 
влажност на воздухот и др.) се менува и цртежот 
со кој на планот се претставени извесни величини 
(т. н. „усух"). Промените на величините ги опфаќаат: 

1) промените на должините: 
2) промените на правците односно промените на 

аглите; 
3) промените на површините (во смисла на про-

мената на скаларииот износ). 
2. Одредбите на ова упатство се применуваат 

на еден лист на планот како целина, ако апсолутна-
та вредност на разликата на dL должината на спро-
тивните страни на листот не го надминува двојниот 
износ на мерката на графичката точност 
(= 0,2 mm), односно ако е исполнет следниот услов: 

| dL | < 0,4 mm.' 

Покрај тоа се смета дека промените на должините 
се линеарни функции па самите должини, а дека 
вредностите на специфичните промени имаат ка-
рактер на постојани коефициенти. Ако наведениот 
услов за разликата dL не е исполнет, листот на пла-
нот мора да се подели на помали сектори или зони, 
и тоа во најмалку потребниот број, така што во 
секој сектор односно секоја зона да биде исполнет 
тој услов За секој дел се определуваат локални 
просечни вредности на коефициентите на специ-
фичните промени и во рамките на секој дел се прави 
така што тој дел како да е посебен лист на планот. 
Бројот п на зоните, при поделбата на листот во 
правците на координатите оски, се определува 
според следните обрасци: 

dLy dLx 
Пу — nx -

0,4 mm 0,4 mm 

а за специфичната промена иа зоната се зема арит-
м е т и к а т а средина од специфичните промени на 
рабовите на зоната (пример 3). 

3. При работата на листот на планот треба за 
сите пресметувања, заклучно со специфичните про-
мени, да се земаат мерните износи во милиметри на 
планот, т. е. да се работи независно од размерот на 
планот, а дури кога ќе се помине на определување 
на поправките за одделни величини тогаш треба да 
се смета во оние единици на мерки со кои се изра-
зуваат фактичните вредности на односните вели-
чини. 

4. Ако Ѕ е вистинска вредност на некоја величина 
а на листот на планот чии димензии се изменети таа 
има вредност Ѕ«, тогаш разликата 

Ѕ — Ѕи — ДЅц —и 1) 

е фактична промена на таа величина на листот и 
може да има знак -f (плус) или знак — (минус). Таа 
наедно има и карактер на поправка. Индексот „и", 
покрај ознаката на одделните величини, го изра-
зува тоа дека величините се изменети поради „усух". 

А Su иѕ 5. Количникот « — - и ѕо 2) 
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ја претставува релативната промена или специфич-
ната промена, односно промената на единица мерка. 
Таа е неименуван, апсолутен број и има ист знак 
како и разликата и« т. е. 

sgn и» = sgn и, =* sgn АЅи. 

в. Вистинската вредност Ѕ се добива според обра-
зецот 1) додавајќи п ја на променетата вредност Ѕи 
на листот на планот поправката и«, или АЅ„, т. е. 

Ѕ = Ѕ« 4АЅа = Ѕ + ш 3) 

или со множење со коефициентот 1 + i u т. е. 

Ѕ ~ Ѕи • (1 + шо) З') 

7. При сметањето на поправките треба строго да 
се разликуваат следните два типични случаја: 

1) случај А: вистинската вредност Ѕ се опреде-
лува од вредноста Ѕи добиена со мерење на листот 
на планот. Тоа е поправка од типот 

А план > терен; 

2) случај В: за познатата вистинска вредност Ѕ 
се определува поправката АЅа за величината Ѕ да се 
претстави на планот променета и во согласност со 
цртежот на листот. Тоа е поправка од типот 

А терен > план. 

8. Според обрасците и постапките опишани во 
ова упатство поправките за случајот А од точката 7 
на ова упатство се определуваат според величината 
и знакот, а за случајот В од точката 7 на ова упат-
ство се зема истата поправка според апсолутниот 
износ но со спротивен знак, односно симболично 
претставено: 

Дв = — А А. 

9. Во случајот А од точката 7 на ова упатство 
спаѓаат картометриските мерења, и тоа: 

1) определување на површините по графички ме-
тоди; 

2) мерење на должините на апсцисните линии на 
планот, за поправените должини да се споредат со 
должините мерени иа теренот и за да се оцени пра-
вилно точноста на картирањето (исклучување на си-
стематското в лиј ание); 

3) земање податоци и мерки од планот, за да се 
пренесат проектите на теренот. 

Во случајот Б од точката 7 на ова упатство 
спаѓаат: 

1) поправање на правците или аглите при кар-
тирање на точките снимени со поларна метода, осо-
бено со прецизна метода за крупен размер, што ва-
жи и за должините на визурата; 

2) дополнителни нанесувања на геодетските точ-
ки со правоаголна! координати; 

3) поправање на должините на апсцисите, а 
евентуално и на ординатите, при картирањето на 
детаљот снимен ортогс-кално. 

10. Поправката АЅ« се определува според обра-
зецот 2 

АЅи — шо • Su . . . . 4) 

т. е. со множење на измерената величина со специ-
фичната промена. 

11 Поправката Аг за единица на мерка е се до-
бива со замена на величина га Su во образецот 4 со 
единица на мерка е 

Ае = Шо - е 5) 

12. Ако некоја величина Ѕ се промени поради 
усух за единица на мерка со која е изразена нејзи-
ната вредност, тогаш специфичната промена и«, на 
таквата величина е: 

1(e) 
Uso = i . . . . . . . 4 .2') 

Ѕ (е) 

каде што е е единица на мерка. Коефициентот 

1 = msu • 6) Ѕ (е) 

е модул на специфичната промена на величината Ѕ 
(во понатамошниот текст: модулот). Модулот). Мо-
дулот всушност е еднаков на реципрочната вредност 
на величината Ѕ во избраните единици на мерка и 
ја има следната димензија: 

! msu - ег*. 

За постојаните величини — нормативите, како што 
се површините на листовите на планот и должини-
те на страните на рамката на листовите на утврде-
ните формати, познати се и нивните модули како 
константи, па за листовите на планот специфичните 
промени во правците на координатите оски можат 
да се определат со помош на модул врз основа на 
образецот под 2: 

1 
— • AS« = Шо или U s o = msu * AS« . . . 2") 
Ѕ 

т. е. специфичната промена е еднаква на произво-
дот од модулот и фактичната промена. 

13. За кои и да било промени да се работи (дол-
жини, површини, агли), основни елементи за сите 
сметања се фактичните — линеарни — и специ-
фичните промени на должините на страните на 
рамката на листот на планот т. е. следните вред-
ности : 

Uy, Их, Uyo и и«,. 

Постапката за определување на наведените вредно-
сти е следната: : 

1) се измеруваат со прецизен метален размер-
ник страните на рамката на листот на десетти дел 
од милиметар и се добиваат следните вредности: 

Lvus, Lyuj, Lklu и L,ot 

(Иидексите ѕ, ј, i и z означуваат: север, југ, ис- 1 

ток и запад); 
2) се определуваат фактичните — линеарните — 1 

промени на должините на страните на листот со 
знаците: 

Ly — Lyus =• uy3; Ly—Lyuj — Uyj: L*—Lxuf= i*xi: Lx—L*uz •= Uxz 

а по тоа се пресметуваат а р и т м е т и к и т е средини: 

u>, + uyJ
 U d 

uy = и и, = — , 
2 2 

кои се просечни вредности на промените во прав-
ците на координати ите оски и важат за целиот 
лист; 

3) се определуваат специфичните промени и™ и 
во правците на к о о р д и н а т и т е оски, и тоа на два 

начина: 
Uy Ux 

според образецот 2: uyo = — ихо = —; 

Lr U 

според образецот 2": иуз = muL, и, и«, = m„L* • и, 

кои важат исто така за целиот лист. 
14. Вредностите за Uyo и за и«> се сметаат на пет 

децимални места. При работата со помош на модул, 
податоците се земаат од Таблицата Uo (прилог 1) ка-
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ко пропорционални делови — собироци, за дадените 
вредности L, т» L И U^,. Вредностите на модулот 
niuL за разните должини на страните на рамката на 
листовите се наоѓаат во заглавјето на Таблицата и«,. 
Се смета во образецот U (прилог 7), со тоа што се 
наведуваат датумот и часот. 

Примери за работа со Таблицата и0 

фактични промени, се добиваат резултатите прика-
жани во следниот преглед: 

Специфични промени Поправки за 
500 mm 

Разлики А 

Западен 
Средина 
Средина 
Средина 
Источен 

раб 
на зоната I 
на листот 
на зоната II 
раб 

0,00560 
0,00525 
0,00490 
0,00455 
0,00420 

2,80 mm 
2,62 
2,45 
2,28 
2,10 mm 

0,18 mm 
0,17 
0,17 
0,18 mm 

Резултатите покажуваат дека разликите А никаде и 
не ја достигнуваат мерката на графичката точност 
од 0,2 mm. Меѓутоа, ако листот не се дели на зони, 
туку за целиот лист поправките се сметаат со помош 
на коефициентот 0,00490, кој важи за средината на 
листот, тогаш поправките за должините од 250 ш, 
200 т , 150 т и 100 т и меѓусебните разлики помеѓу 
фактичните и просечните поправки изгледаат како 
во следниот преглед: 

Поправки за должините и за разликите А 
Коефициенти 500 mm 400 mm ЗОО mm 200 mm 
Западен A A A A 

раб 0,00560 2,80 2,24 1,68 1,12 
0,35 0,28 0,21 0,14 

Средина на 
листот 0,00490 2,45 1,96 1,47 0,98 

0,35 0,28 0,21 0,14 
Источен 

раб 0,00420 2Д0 1,68 1,26 0,84 

Резултатите покажуваат дека почнувајќи со должи-
ните од 150 m поправките надминуваат 0,2 mm, па 
поради тоа листот се дели на две зони. 

Листот треба да се подели само паралелно со х-
оската на две зони: I и II што е прикажано на сли-
ката 1, на која се внесени фактичните промени за 
крајните рабови (2,8 и 2,1) и за средината на листот 
(2,45), а допишани се и вредностите на специфич-
ните промени (0,00560; 0,00420; 0,00490) и пресметани 
аритметичките средини на специфичните промени 
за средините на зоните I и II (0,00525; 0,00455), кои 
важат како просечни вредности, секоја во својата 
зона. Ако се пресметаат поправките за една должи-
на од 250 m паралелна на х-оската, па се форми-
раат разликите помеѓу поправките што се добиени 
со помош на просечните вредности на коефициен-
тите и поправките што претставуваат .вистински 

Слика 1 

15. Ако значително поголем дел на некоја ве-
личина лежи во една зона, поправката се смета за 
целата величина како да е таа во една зона. Инаку, 
за секој дел на величината поправката се смета 
посебно за односната зона, а вкупната поправка се 
добива како збир. 

16. Ако при определувањето на поправките по-
стои можност за примена на поблаг и построг крите-
риум, па, поради грешки при графичкото претста-
вување на величините, ќе дојде до недоумица кој 
критериум ќе се примени, му се дава предимство 
на построгиот критериум. 

II. ПРОМЕНИ НА ДОЛЖИНИТЕ 

1. Заеднички одредби 

17. Коефициентот uiov на специфичната промена 
за отсечката на листот на планот која лежи под 
дирекционен агол v, се определува според следниов 
образец: 
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UioV = и«, + fay« — и«) • sin2v и« + Т . « . . 7) 

Аголот v се зема од 0° до 180°, и тоа во парни 
степени (слика 2). Податоците за варијабилниот дел 
Т се земаат од Таблицата Т (прилог 4) и се собираат 
како пропорционални делови за аргументите (u^—ux0) 
и аголот v. Според образецот 7 добиената поправка е 
поправка од типот А, т. е. 

А план • терен. 

18. Дирекционите агли v за отсечките на листот 
на планот се определуваат со помош на агломер кој 
обезбедува еден степен. Во тахиметријата тие агли 
се определуваат со сметање со помош на ориента-
ционен агол — со вредностите заокружени на сте-
пени, а можат да се определуваат и графички со 
двоен агломер според сликата 3, со поделба за аг-
лите v на долната плоча и со поделба за правците 
а на горната подвижна плоча. Поделокот а0 кој му 
одговара на ориентациониот правец на станицата со 
задвижување се доведува до поклонување со оној 
поделок на долната плоча кој му одговара на ди-
рекциониот атол на тој правец. Во таа положба за 
секој правец во тахиметрискиот записник може на 
поделбата на долната плоча непосредно да се очита 
дирекциониот агол. Дадениот дирекционен агол за 
ориентациониот правец на станицата се зема од 
тригонометрискиот образец број 19. 

Пример на сликата 3 

При ориентацијата на станицата кон некоја 
геодетска точка заблежан е правецот си од (зао-
кружено) 14°. Потегот од станицата кон таа точка — 
полигонска страна — има дирекционен агол v0 од 
124° (од образецот бр. 19, заокружено на степен). Со 
задвижување на горната плоча поделокот од 14° на 
неа се доведува до поклопување со поделокот од 
124° на долната плоча. За кој и да било правец мо-
же потоа да се очита неговиот дирекционен агол, 
на пр. на правецот од 105° му одговара дирекциониот 
агол од 225°. 

2. Определување на поправките за должините 

19. Заради определување на поправките за дол-
жините, ќе се пресметаат во образецот U потребните 
елементи според одредбите на точката 13 од ова 
упатство, а исто така, за познатата разлика (Uyp — и«) 
ќе се пресметаат и специфичните поправки uiov за 
должините со дирекциони агли v на растојание од 4® 

Слика 3 

(прилог 7). Другите вредности за uiov на половината 
на тоа растојание, се добиваат со линеарно интерпо-
лирање. Вредностите за ш« се определуваат според 
образецот 7 од точката 17 на ова упатство, со корис-
тење на Таблицата Т. 

20. При дополнително нанесување на геодетските 
точки, а исто така и за должините на апсцисните 
линии, како и за апсцисите на подножните точки на 
одделни ордината при картиран^ на деталите, по-
правките мораат да бидат пресметани според обра-
зецот 7 од точката 17 на ова упатство, со користење 
на Таблицата Т. При тоа дозволено е да се земе 
една просечна вредност на дирекциониот агол за 
низа линии меѓусебно приближно паралелни, ако 
нивните дирекциони агли не отстапуваат од просеч-
ниот за повеќе од ± 5°. Поправките за одделни 
апсциси на подножните точки на ординатите се о-
пределуваат со пропорционална распределба на 
вкупната поправка за целата линија на одделни 
апсцисни вредности, што се спроведува заедно со 
редукција на хоризонтот. 

21. За другите отсечки на листот на планот ва-
жат и следните посебни одредби: 

1) ако разликата uyt>— и™ го исполнува условот: 

| Uyo — Uxo I ̂  2М • 10-® (М е именител на размерот) т. е. 

ако за разни размери 1 : М го исполнува следниот 
услов: 

М = 500 1000 2000 2500 5000 

I Uyo — u,o | < 1.10—8 2.10—3 4.10—3 5.10—3 1.10—2 

тогаш за целиот лист се зема една вредност за спе-
цифичната поправка uiov, без оглед на дирекционите 
агли на отсечките, и тоа следната вредност: 

Uyo + и«, 
U l o = . 

2 

2) за отсечките до 100 m не се определуваат по-
правки, ако линеарните промени иу и и* на листот 
се со ист знак, а по апсолутната вредност не ги 
надминуваат долу наведените величини (во мили-
метри), за резмерите 1: М 

М = 500 1000 2000 2500 5000 
и, и и, ^ 0,5 1,0 2,0 3,0 4,5 mm. 
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3) воопшто, поправката за должината 1 чиј ди-
рекционен агол е v нема да се смета, ако е исполнет 
следниот услов: 

Од Таблицата и0 се добива: 

l.uiov ^ 2,2 mm а кон тоа важи lgr = 
0,2 mm 

Uiov 

Uyo : под 900 
за 2,0 . . . . 10-« 

0,7 . . . . 

Uyo 8=3 0,00300 

и т : под 600 
за 3,0 . . . . 10—8 

0,6 . . . . 

uxo = + 0,0060 

, 2 ,2 ! 
0,78 
3,00 

5,00 
J ,00 
6,00 

проверување: 
2 7 

— « + 0,0030. 
900 

проверување: 
3,6 

= 0,0060. 
600 

Uyo: под 750 
за 2,0 . . . 10—8. 2,67 

ОД .0,13 

Uyo = + 0,00280 
.2,80 

Препорачливо е да се пресметаат вредностите за lgr 

и да се внесат во односната колона на образецот U, 
со што за секој правец v е добиена горната граница 
за должините под која поправките не треба да се 
сметаат (пример во прилогот 2). Меѓувредностите со 
растојание од 2° се интерполираат линеарно. 

22. При сметањето на поправките должините се 
заокружуваат на метри а дирекционите агли на пар-
ни степени. Поправките се сметаат на сантиметар. 
Се смета во образецот U-1 (прилог 8). 

Пример 4 

На листот со размер 1 :2500 треба да се определи 
поправката за апсцисната линија од 227,88 m со аго-
лот v = 264° (84°), заради споредување и правилна 
оцена на точноста на картирањето, како и заради 
редукција на апсцисните вредности. 

На листот е најдено: и, = + 2,7 mm, и, = +3,6 mm. 

Од Таблицата и0 се добива: 

Шо: под 500 
за 2,0 . . . 10—3.4,00 

0,7 .1,40 

Uxo = + 0,00540 
.5,40 

проверување: 
2,1 

= 0,00280. 
750 

проверување: 
2,7 

= 0,00540. 
500 

Овде поправките се од типот „терен план", та 
им се менуваат знаците. Поправките изнесуваат: 

Ау'« = 39,44 • 0,0028 • (— 1) = — 0,11 m; 

Ах'« = 41,16 • 0,0054 • 1) = — 0,22 m. 

Поправените релативни координати изнесуваат: 

y'u = 39,44 — 0,11 = 39,33 т ; 
х'„ « 41,16 — 0,22 = 40,94 т . 

Контрола: 39,44 • (1 — 0,0028) = 39,33 

(образец 3 41,16 • (1 — 0,0054) = 40,94. 
од точката 5) 

Контрола со помош на дополненија: 

Страната на квадратен || у-оската изнесува: 

50.00 m • 0.9972 = 49,86 m; 

Страната на квадратот || х-оската изнесува: 
50.00 m • 0,9946 = 49,73 m. 

Поправените дополненија изнесуваат: 

у"« = 10,56 • 0,9972 = 10,53 m х". = 8,84 0,9946=8,79 т . 

+ Хи' = 40,94 т + у„' = 39,33 т 
Страни на 
квадратите 49,86 m 49,73 m 

Определување на специфичната поправка uiov за 
правецот v = 84°: 

(Uyo — Uxo) = 0,0030 — 0,0060 = — 0,0030. 

За оваа вредност и аголот v од 84° од Таблицата Т се 
добива: 

Т = — 0,00297; uiov = — 0,00297 + 0,00600 - + 0,00303. 

Поправката за должината од 228 m изнесува (обра-
зец 4 од точката 10 на ова упатство): 

228 m 0,00303 = + 0,69 m. 

Поправката е од типот „план -> терен" та знакот + 
останува. 

Пример в 

На листот од размер 1 : 2000 најдено е: 

Uyo = 0,00222 | uyo — u„ I = 0,00382 < 4 • 10"3 

(точка 21 под 1). 

Шо = 0,00604 

Разлика 0,00382 

Со оглед на тоа дека е исполнет условот од точ-
ката 21 под 1 на ова упатство, за целиот лист на 
планот може да се земе една иста вредност на спе-
цифичната поправка uio, без оглед на дирекционите 
агли, т. е.: 

Uio = 1/2 • (0,00222 + 0,00604) = 0,00413. 

Пример 5 

На листот од размер 1 : 500 дополнително се 
нанесува геодетската точка со релативните коорди-
нати: у' = 39,44 ш; х' = 41,16 ш. 

Најдено е; и, = _+ 2Л mm; и, = А- 2,7 mm, 

3. Повторно определување на елементите за сметање 
на поправките на должините 

23. Повторно ќе се определат елементите за сме-
тање на поправките на должините, ако линеарните 
промени иу и их се променат во однос на поранеш-
ната состојба, за величините кои по апсолутната' 
вредност ги надминуваат величините од Таблицата 
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dudozv (прилог 2). Ова важи за промените во правците 
на обете координати оски или во правецот на само 
една координатна оска, и тоа за должините до 250 т . 
За должини поголеми од 250 т ќе се земе за duaozr 
половината на вредноста од таа таблица. 

4. Преглед на постапките при определувањето на 
поправките за должините 

24. Подготвителните мерења и определувањето на 
елементите потребни за сметање на поправките за 
должините опфаќаат: 

1) мерење на страните на рамката на листот Lyus, 
Lyuj, Lxui и L™ и определување на фактичните — 
линеарните — промени иу и ш; 

2) испитување на условот dL < 0,4 mm (точка 2); 
3) определување на вредноста на специфичните 

промени Uyo и и™ и разликата (иуо — и.™); 
4) испитување на условот од точката 21 на ова 

упатство: 

I Uyo — ux0 I < 2М-10- 6 ; uy,* < 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,5 mm; 

5) сметање на вредноста uiov во образецот U спо-
ред одредбите од точката 17 на ова упатство, за 
дирекционите агли со растојание од 4°. Бидејќи се 
определени потребните елементи, поправките за од-
делни должини се сметаат во образецот U-1 (приме-
ри во обрасците U и U-1, прилози 7 и 8). 

III. ПРОМЕНИ И ПОПРАВКИ НА ПРАВЦИТЕ И 
АГЛИТЕ 

1. Заеднички одредби 

25. Поправката Да на правецот се определува 
зависно од дирекциониот агол v на правецот според 
следниот образец: 

Q 
Ла = Av = —-sin 2v (Uyo —их0) = S . d U o . . i » . 8) 

2 

Q 
каде што е: — • sin 2 v = S (u^ — uxo) = du0. 

2 

Според наведениот образец пресметаните поправки 
се поправки од типот А т. е. 

А план -> терен 

и важат за случаите на картометриско мерење. По-
правките во правците на координатите оски се ед-
накви на нула, а максималните вредности ги имаат во 
правците на симетралите на квадрантите (за v = 45° 
и 135°). 

26. Поправката Ар на еден агол (3 помеѓу прав-
ците ар и az е: 

А (3 = А ах — А ap * * ѕ . . . 9) 

каде што индексите означуваат: р — почетен правец 
z — завршен правец, 

земајќи дека правците се вртат во правецот на дви-
жењето на стрелките на часовникот (слика 4). 

2. Определување на поправките за правците 
27. Вредностите за величината Ѕ се земаат од 

Таблицата Ѕ (прилог 5), со тоа што Ѕ да има: 
во квадрантите I и III знак + (плус); 
во квадрантите II и IV знак — (минус). 
Вредностите во колоната под Ѕ' на Таблицата Ѕ 

даваат сексагезимални минути, а вредностите во ко-
лоната под Ѕс даваат центезимални минути. Поправ-
ката се добива со множење на вредноста за Ѕ со 
разликата (иуо — ихо), која и самата може да има 
знаци плус и минус. При сметањето на поправките, 

вредностите за аглите се заокружуваат на цели сте-
пени, а самите поправки се сметаат на десетти де-
лови од минута. Дирекционите агли се определуваат 
на начинот предвиден за должините (пример на 
сликата 3). 

Пример 7 

Најдено е: од Таблицата Ѕ 
Uyo = 0,00240 За 52° Ѕ = + 1668'; 

v = 52° 

Uxo = 0,00680 Av = - 0,004 • 1668' = - 7,3% 

Uyo uxo= — 0.00440 
Пример 8. 

Најдено е: од Таблицата Ѕ 
Uyo = - 0,00180 За 144° Ѕ = - 1635'; 

v = 144° А v = - 1635'. ~ 0,0064 - + 10,5'. 
Uxo = 0,00460 

Uyo—Uxo = - 0,00640 

28. Поправките за правците нема воопшто да 
се сметаат, ако се исполнети следните услови: 

Uyo ~ Uxo < 1.10-8 за g = 2' (A.Ott) 
Uyo — Uxo < 2.10-4 за g = 16" (Coradi) 

односно, за општ случај, ако е исполнет следниот 
услов: 

g 
| Uyo — Uxo I < 

bmax 

(Smax = 1719'; — 3183°, во Таблицата S за v = 45°) 
каде што е g најмала вредност на поделбата која 
на уредот за агли може да се очита или оцени (моќ 
на приборот). 

29. Онаа вредност за Ѕ која го исполнува след-
ниот услов: 

Ѕ 
Ѕ • | и,, — Uxo I = g или S = 

I Uyo - Uxo I 

претставува во Таблицата S гранична вредност Sgr« 
во следната смисла: 
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1) не се сметаат поправките за оние правци чии 
дирекциони агли v се наоѓаат во таблицата Ѕ над 
оној ред во кој се наоѓа вредноста Ѕѕг. (за нив поп-
равките би биле помали од d); 

2) се сметаат поправките за оние правци чии 
дирекциски агли во Таблицата Ѕ се наоѓаат во ис-
тиот ред во кој е и Sgr и во редовите под овој (за 
тие правци поправките се еднакви со вредноста g 
или поголеми од вредноста g). 
Во Таблицата Ѕ, во последната колона, се на-
оѓаат вредностите на количникот g : Ѕ, и тоа за 
g = 2' и за g = 16". Овие количници во исто време 
ја претставуваат и разликата иУо — и™, а вредностите 
за величината Ѕ во истиот ред се всушност гранич-
ните вредности Sgr. Дирехционите агли во тој ред ги 
определуваат правците со кои се разграничуваат 
оние сектори во кои има поправки од оние сектори 
во кои нема поправки (слика 5, пример 9). 

Пример 9 

Се картира со прибор со g = 2'. На листот е 
најдено иуо — Шо = 0,00220. Во таблицата во редот 
со таа вредност се наоѓа Sgr. = 91Г и аглите: 16°; 
74°; 106°; 164°; 196°; 254°; 286° и 344°. Правците со 
овие дирекциони агли ги разграничуваат секторите 
во кои има и секторите во кои нема поправки. Прав-
ците треба да се претстават на една прирачна скица 
како на сликата 5, со шрафура во секторите во кои 
поправките не се сметаат. 

Пример 10 

Најдено е' иУс — и« = 0,00340. 
Таблицата Ѕ дава. ЅЕГ. = 588'. 

Луто, 
Дует. 

= 0.00340 1719' 
= 0,00340 • 588' 

- 5,8' 
_ 2,0' 

Разлика = 3,8' 
Збир -2307' 

Се работи со g = 2'. 

Разликата е по-
мала од 4' па сите 
правци на листот 
можат да се по-
прават со средна-
та вредност Ssrcd. 

Ssred. = 2307' : 2 = 1154'. 
AVsrej = 0,00340 • 1154' = 3,9'; 

Разликите помеѓу вистинските поправки и средните 
вредности изнесуваат: + 1,9' и — 1,9'. 

3. Нанесување на точките снимени со поларна метода 

31. При нанесувањето на точките снимени со по-
ларна метода претходно за правците се определуваат 
дирекциони агли, по истата постапка која е опишана 
во одредбите на ова упатство кои се однесуваат на 
должините (пример на сликата 3), со тоа што овде 
аглите се земаат на цели степени. Должините на 
визурата исто така се поправаат според тие одредби. 
Поправките се запишуваат над оригиналните пода-
тоци во записникот на снимањето, и тоа со мастило 
во боја различна од онаа со која се запишани од-
носните податоци. 

4. Нанесување на точките снимени со ортогонална 
метода 

32. Поради деформации на листот на планот се 
менуваат, покрај должините и правите, аглите помеѓу 
апсцисните линии и ор дина гите. Се создава ситу-
ацијата претставена на сликата 6. 

Слика 5 

30. Ако апсолутната вредност на разликата по-
меѓу најголемата поправка (во симетралата на квад-
рантите) и најмалата поправка (на рабовите на сек-
торите) не ја надминува двојната вредност на подато-
кот g, т. е. ако е: 

I Avm« — Avgr. I < 2 g или 
I (Uyo — Uxo) ' (Smax — Sgr) | < 2 g 

тогаш поправките за сите правци можат да се сме-
таат со помош на ист фактор Ssrcd, и тоа 

Ssrcd. = V2 - (Ѕшах + Sgr.). 

При испитувањето на наведениот услов се работи 
со апсолутни вредности, но при определувањето на 
поправките мора строго да се води сметка за зна-
ците на сите величини и резултати. 

Слика 6 

На оваа слика претставуваат: 
1) пред деформацијата: 
5 — апсцисна оска; 
ТЈ — ордината на точката Т; 
Т — точка Т; 
Р — подножна точка на ординатата; 
2) по деформацијата: 

— апсцисна оска; 
il' — ордината на точката Т; 

Т — точка Т во нова положба; 
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Р ' — подножна точка на ординатата; 
Д§Т — поправка иа апсцисата | за точката Т, и тоа 

само делот настанат поради промена на аглите. 
Апсцисите добиваат и поправки и? поради промена 
на должините (прилог 9). 

33. Поправката АЅт за подножната точка на 
ординатата на точката Т' се смета (со логаритмар) 
според следниот образец: 

(т)А? т = 10-4 • БЛ U) • АУ' 10) 

и се добива во метри, ако ц е изразено во метри а 
поправката Av во минути (сексагезимални). Оваа 
поправка, меѓутоа, се смета само ако вредноста на 
ординатата ја надминува граничната вредност тц;® 
од следната еднаквост: 

(mm) Л '1™ — 
150 mm - 1' 

Av' 
11) 

За запишување на потребните податоци и за сме-
тање служи образецот кој се води при картира-
њето на деталите со ортогонална метода (прилог 9). 

34. Знаците за поправките А§ се определуваат 
по схемата на знаците, со важење за сите квадран-
т у при што страните „лево" и „десно" се земаат 
според насоката во која поделбата расте на а к ц и о -
ната линија. 

СХЕМА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ПОПРАВКИТЕ А? 

А К О AV ИМА ЗНАК Ј 

I 

Ј + -

ТОГАШ 
ПОПРАВКАТА 

ЗА ОРДИНАТАТА 

ИМА ЗНАК • 

лево десно 
+ 

лево 
+ 

десно 

Симболички изразено правилото гласи: 

sgnAl ЛЕВО = — sgnAv 
sgnA? ДЕСНО = -f sgnAv. 

Наместо да се сметаат овие поправки можат да се 
пресметаат релативните правоаголна! координати на 
точките на деталите, од податоците редуцирани на 
хоризонтот, според правилата за тригонометрискиот 
образец бр. 22. Овие координати у' и х ' се трансфор-
мираат во координати у'и и х'и на листот, поради 
промена на димензиите на листот. Обрасци за 
трансформација се: 

y ' u = (1 + uyo) • у ' = У + иу0 

x ' u = ( 1 + Uxo) • х ' = х ' + Uxo 

Овие поправки се од типот 
А Јерен -> план 

У 
х \ 

. 12) 

IV. ПРОМЕНИ И П О П Р А В К И НА ПОВРШИНИТЕ 

35. Заради определување на поправките на повр-
шините, на јпрвин ќе се определи фактичната про-
мена AFU на површината на листот во mm 2 според 
образецот: 

AFU = L, • и, + L, • и, * 13) 

при што се занемарува производот и, • и*. 

36. Специфичната промена и, има вредност 

AFU 
а , = = muF a f u I • * • 2) и 20 

каде што е: F — површина на листот во mm2 ; 
muF — модул на површинската промена на лис-

тот на односниот формат, т. е. 

1 
ГПиР = — 

fm 
6) 

Поправката за единица на површина изнесува: 

за 1 ha : Auha = 104 • mup • AFU; 
• • « 

за 1 a: Aua = 102 • muF • AFU. 
5) 

Поправката за 1 ha се зема од Таблицата Auha (при-
лог 6) за корисниот формат на листот и за најдената 
вредност^ на вистинската промена A f u . Според тоа, 
откако ќе се определи вредноста на фактичната 
промена на површината на листот, од таблицата се 
земаат потребните податоци и се пресметува поправ-
ката за 1 ha, со собирање на пропорционалните де-
лови. Заради контрола треба .да се пресмета вред-
носта на специфичната промена и0 и според обра-
зецот 2 од точката 5 на ова упатство. 

Пример 11 

На листот размер 1 : 2500 најдено е: иу + 1,8 m m ; 
и* — + 3,8 mm. 

a f u = 600 • 1,8 + 900 • 3,8 = 1080 
+ 3420 

= 4500 mm8 . 

Од Таблицата А Л т се добива: 
за 4000 mm 2 . . . . 74,07 m2 /ha 
за 500 mm 2 . . . . 9,26 

Auha = + 83,33 m2 /ha 
Aua == 0,83 m s / a 

Контрола: 
4500 

uoF = 

540000 
= 83,3.10-4 

Точките се нанесуваат на планот со овие трансфор-
мирани релативни координати. Наведената транс-
формација се однесува само на релативните коор-
динати, во однос на долното лево теме од листот 
или од некој правоаголник на координатната мрежа 
на листот (смеат да се трансформираат само отсечоци 
на координатите што цретрнеле промени на листот 
поради деформации). 

За една група парцели со површина од 13 ha 20 а 
40 т 2 , поправката според образецот 4 од точката 10 
на ова упатство изнесува (со логаритмар): 

83,3 • 13,2 = + 1100 т 2 (поправката е од типот 
А план терен и знакот + останува). 

37. Поправките за површините се определуваат 
и при на јмала забел опел ива промена па димензиите 
на листот (ОД mm). 

38. Одредбите на точката 2 од ова упатство за зо-
ните в а ж а т и при определувањето на поправките на 
површините. 

39. Вредноста на фактичната промена AFU се 
определува повторно, ако должините на страните L, 
и Lx или само едната од нив, се променат во однос 
на поранешната состојба за повеќе отколку што из-
несуваат вредностите dLmaK во Таблицата dLma*, за -
висно од размерот на планот (прилог 3). Под ус ло-
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вите од Таблицата dL™ разликите ка поправките за 
1 ha нема да го надмина г дваесеттиот дел од дозво-
леното отстапување за површините. 

40. Поправките за површините се земаат предвид 
и се внесуваат во обрасците за определување на 
површините според одредбите на Правилникот за 
техничките прописи за изработката на оригинали на 
планови и за определување на површините на пар-
целите при премерот на земјиштето („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/70). 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

41. Ова упатство влегува во сила трпеееттиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 04-995/2 
24 ноември 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузи«га геодетска управа, 

Басилис Благоевиќ, е. р. 

ТАБЛИЦА и0 Прилог 1 

Ly , Lx - 900 750 600 500 j 658,s | 526,8 mm 

muL = io-3. 1,111 . 1.333 . 1,667 
I 

. 2.000 . 1,519 . 1 898 mm-1 

Uy 

mm Пропорционални делови за uyo и -ги Ухо 

1 
2 
3 
4 

io-3. 1,11 
. 222 
. 3,33 
. 4,44 

. 1.33 

. 2,67 

. 4,00 

. 5,33 
i 

. 1,67 
• 3,33 
. 5,00 
• 6,67 

• 2,00 
. 4,00 
• 6,00 
• 8,00 

. 1,52 
• 3,04 
• 4,56 
. 6,OS 

. 1,90 
• 3,80 
. 5,69 
. 7.59 

5 . 5,56 . 6 67 . 8,34 . 10,00 . 7,60 . 9,49 

6 
7 
8 
9 

10 

• 6,67 
• 7,78 
• 8,89 
. 10,00 

10-3. 11,11 

• 8,00 
. 9,33 
. 10,66 
. 12,00 
. 13,33 

• 10,00 
. 11,67 
. 13,34 
. 15,00 
. 16,67 

I 

. 12;00 

. 14,00 

. 16 00 

. 18.00 
. 20,00 

. 9,11 

. 10,63 

. 12,15 

. 13.67 

. 15,19 

. 11.39 

. 13,29 

. 15,18 

. 17,08 

. 18,98 

ТАБЛИЦА dudo Прилог 2 

I 
Страни на рамков-

ната линија 

Ly или Lx 

Гранични вредности за dujozy. I 
Страни на рамков-

ната линија 

Ly или Lx 
М - 500 

Размер 1 : М 
1000 ј 2000 2500 5000 

mm 

500 
750 
450 
600 
900 

0,2 
0,4 

dujozv. 
mm 

0,4 0 8 
0,6 1,2 

1 
За должини до 250 

1,2 
1,8 

| га 

1,8 
2А 

За должини поголеми од 250 m се зема како гранична вредност 
за dudozv. една половина од вредноста од оваа таблица. 
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Прилог 3 
ПРИЛОГ dt„ia* 

Размер 1: 500 1000 2 000 2 500 5000 

d Lmax " 0.1 0,1 0,2 0,3 0 4 mm 

Прилог б 

ТАБЛИЦА Ди ha 
Поправки на површините за i ha на листовите од разни корисни формати 

А pu во m2/ha - 10VmUF'AFu 

Поправки во m2/ba за корисните формата Ly x Lx со модулите mu 

A Fu 

на листот 
mm2 

Ly к L* - 90 х 60 (cm) 

m u ~10-M,85 1852 

m2/ha 

75x50 

. . 2,66 6667 

m2/ht 

45x60 

. . 3,703704 

m2/ha 

65,85 x 52,68 

10-'. 2,88 2693 

m2/ha 

100 1,852 2,667 3,704 2,883 

200 3 704 5,333 7,407 5,765 

ЗОО 5,556 8,000 11,111 8,648 

400 7,407 10,667 14.815 11,531 

500 9,259 13,333 18,519 14,413 

600 11,111 16,000 22,222 17,296 

700 12,<>63 18,667 25,926 20,179 

800 14,815 21,333 29,630 23,062 

900 16,667 24,000 33,333 25,944 

Fiist 

ha 

mm3 540 000 

337 5 

375 000 

9,375 
37,500 

150,000 

270 000 

675,0 

346 898 mm1 

71,93 ha 
287,73 
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ТАБЛИЦА Т Прилог 4 

у 
Вредности Т (иуо — ихо). sin2v за (иуо - U*o) -

v 

0,00 100 . .200 .ЗОО 400 .500 .600 . 700 . 800 0,00 900 

0 0,00 ооо .ооо .ооо ооо .ооо .00Ј .ооо .ооо 0,00 ООО 180° 
2 џ . 1 1 1 1 1 178 
4 , 1 1 2 2 3 3 4 4 , 176 
6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 174 
8 2 4 6 8 10 12 14 15 17 172 

10 3 6 9 12 15 18 21 24 27 170 

12 4 9 13 17 22 26 30 35 39 168 
14 6 12 18 23 29 35 41 47 53 166 
16 8 15 23 30 38 46 53 61 68 164 
18 10 19 29 38 48 57 67 76 86 162 
20 12 23 35 47 58 70 82 94 105 160 

22 14 28 42 56 70 84 98 112 126 158 
24 17 33' 50 66 83 99 116 132 149 156 
26 19 38 58 , 77 96 115 135 154 173 154 
28 22 44 66 88 ИО 132 154 176 198 152 
30 25 50 75 100 125 150 175 200 225 150 

32 28 56 84 112 140 168 197 225 253 148 
34 31 63 94 125 156 188 219 250 281 146 
36 35 69 104 138 173 207 242 276 311 144 
38 38 76 114 152 190 227 265 303 341 142 
40 41 83 124 165 207 248 289 331 372 140 

42 45 90 134 179 224 269 313 358 403 138 
44 48 97 145 193 241 290 338 386 434 136 
45 50 100 150 200 250 ЗОО 350 400 450 135 
46 52 103 155 207 259 310 362 414 466 134 
48 55 110 166 221 276 331 387 442 497 132 
50 59 117 176 235 293 352 411 469 528 130 

52 62 124 186 248 310 373 435 497 559 128 
54 65 131 196 262 327 393 458 524 589 126 
56 69 137 206 275 344 412 481 550 619 124 
58 72 144 216 288 360 432 503 575 647 122 
60 75 150 225 ЗОО 375 450 525 600 675 120 

62 78 156 234 312 390 468 546 624 702 118 
64 81 162 242 323 404 485 565 646 727 116 
66 83 167 250 334 417 501 584 668 751 114 
68 86 172 258 344 430 516 602 688 774 112 
70 88 177 265 353 442 530 618 706 795 ИО 

72 90 181 271 362 452 543 633 724 814 108 
74 92 185 277 370 462 554 647 739 832 106 
76 94 188 282 377 471 565 659 753 847 104 
78 96 191 287 383 478 574 670 765 861 102 
80 97 194 291 388 485 582 679 776 873 100 

82 98 196 294 392 490 588 686 785 883 98 
84 99 198 297 396 495 593 692 791 890 96 
86 100 199 299 398 498 597 697 796 896 94 
88 100 200 ЗОО 400 499 599 699 799 899 92 
90° 0,00 100 •200 •. ЗОО 400 .500 . .600 . .700 . .800 0,00 900 90° 

ЗАБЕЛЕШКА. Вредностите добиени ; со знак по оваа таблица важат за поправките А план — —* терен 



Четврток, 26 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 — Страна 291 

ТАБЛИЦА Ѕ Прилог 5 
Определување поправки на правците поради променети димензии на листот А v = - . sin 2v(uyo—uxo) - S.U;S - — -sin2v; 

U - ( U y 0 - U x o ) 2 

0 90 180 270 0 0 90 180 270 :бо 
1 89 181 269 60 111 91 179 271 359 0,0333 0,0044« 
2 88 182 268 120 222 92 178 272 358 ,0167 ,0022 
3 87 183 267 180 333 93 177 273 357 ,0111 ,0015 
4 86 184 266 239 443 94 176 274 356 ,0084 ,0011 
5 85 185 265 299 553 95 175 275 355 ,0067 ,0009 
6 84 186 264 357 662 96 174 276 354 ,0056 ,0007 
7 83 187 263 416 ~ 770 97 173 277 353 ,0048 ,0006 
8 82 188 262 474 877 98 172 278 352 ,0042 ,0006 
9 81 189 261 531 984 99 171 279 351 ,0038 ,0005 

10 80 190 260 588 1089 100 170 280 350 ,0034 ,0005 
11 79 191 259 644 1192 101 169 281 349 ,0031 ,0004 
12 78 192 258 699 1295 102 168 282 348 ,0029 
13 77 193 257 754 1395 103 167 283 247 ,0027 ,0004 
14 76 194 256 107 1494 104 166 284 346 ,0025 ,0003 
15 75 195 255 860 1592 105 165 285 345 ,0023 
16 74 196 254 911 1687 106 164 286 244 ,0022 
17 73 197 253 961 1780 107 163 287 343 ,0021 
18 72 198 252 1010 1871 108 162 288 242 ,0020 > 
19 71 199 251 1058 1960 109 161 289 341 ,0019 ,С003 
20 70 200 250 1105 2046 110 160 290 340 0018 С002 
21 69 201 249 1150 2130 111 159 291 339 ,0017 9 

22 68 202 248 1194 2211 112 158 292 338 ,0017 
23 67 203 247 1237 2290 113 157 293 337 ,0016 9 
24 66 204 246 1277 2365 114 156 294 336 ,0016 9 
25 65 205 245 1317 2438 115 155 295 335 ,0015 9 

26 64 206 244 1355 2508 116 154 296 334 ,0015 в 

27 63 207 243 1391 2575 117 153 297 333 ,0014 
28 62 208 242 1425 2639 118 152 298 332 
29 61 209 241 1458 2699 119 151 299 331 ,0014 
30 60 210 240 1489 2757 120 150 200 330 ,0013 
31 59 211 239 1518 2810 121 149 301 329 

,0013 

32 58 212 238 1545 2861 122 148 302 328 
33 57 213 237 1570 2908 123 147 303 327 
34 56 214 236 1594 . 2951 124 146 304 226 ,0013 9 

35 55 215 235 1615 2991 125 145 305 325 ,0012 
36 54 216 234 1635 3027 126 144 306 324 

,0012 
в 

37 53 217 233 1652 3060 127 143 307 323 9 

38 52 218 232 1668 3088 128 142 308 322 9 

39 51 219 231 1681 3113 129 141 309 521 9 

40 50 220 230 1693 3135 130 140 310 320 9 

41 49 221 229 1702 3152 131 139 311 319 1 9 

32 48 222 228 1710 3166 132 138 312 318 
9 

43 47 223 227 1715 3175 133 137 313 317 
44 46 224 226 1718 3181 134 136 314 216 » 
45 45 225 225 1719 3183 135 135 315 315 0,0012 0,0002 

ЗАБЕЛЕШКА: Вредностите добиени со знак според оваа таблица важат за поправките 
Аплан • терен 
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Ниш Ниш 7Ј20-14-8 Прилог 7 
К. Лист - Образец U 

Ниш 1:1000 19 
Општина Размер Страна - -

Страни 
на рамката 

L 
mm 

Фактични 
—линеарни— 

промени 
Uy , ux ' 

mm 

Специфични 
промени 

Uo 
(Таблица uc) 

V 

o 

Uxo 
T 

(Таблица T) 
кг 

U x o + T 
-Ul0V 
4-

V 

o 

U x o 

T 
(Таблица T) 

lgr 
U x o + T 
= Ul0V 
± 

Страни 
на рамката 

L 
mm 

Фактични 
—линеарни— 

промени 
Uy , ux ' 

mm 

Специфични 
промени 

Uo 
(Таблица uc) 

V 

o 
uxo = 

0,00840 

кг 
U x o + T 
-Ul0V 
4-

V 

o 
U x o e 

0,00840 

lgr 
U x o + T 
= Ul0V 
± 

Lyus 748 8 

. Lyuj 748,6 

dLy 0,2 

Uys + 12 

Uyj 1± 

Uy + 1,3 

0,00133 

40 

32 

148 

- 168 
16,8 
2 

31 mm 

0,00653 

72 

108 

- 543 
54,3 
6,3 

85 mm 

0,00236 
Lyus 748 8 

. Lyuj 748,6 

dLy 0,2 

Uys + 12 

Uyj 1± 

Uy + 1,3 

— 

32 

148 - 187 

31 mm 

0,00653 

72 

108 - 604 

85 mm 

0,00236 
Lyus 748 8 

. Lyuj 748,6 

dLy 0,2 

Uys + 12 

Uyj 1± 

Uy + 1,3 

Uyo 0,00173 

uy 0,00173 
Ly 

36 

144 

- 207 
20,7 

2,4 

32 

0,00610 

76 

104 

- 565 
56,5 

6,6 

94 

0,00212 

Lyus 748 8 

. Lyuj 748,6 

dLy 0,2 

Uys + 12 

Uyj 1± 

Uy + 1,3 

Uyo 0,00173 

uy 0,00173 
Ly 

36 

144 — 230 

32 

0,00610 

76 

104 - 628 

94 

0,00212 

Lxui 495 8 

Lxuz 495 fl 

dLx 0,0 

Uxi + 4,2 

uxz + 4 2 

ux + 4,2 

0,00800 

40 

4 0 

140 

- 248 
248 
2,9 

35 

0,00564 
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89. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
ка СФРЈ", бр. 10/65), Сојузниот секретаријат за сто-
панство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1969 
година издадени се дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на добитокот, и 
тоа на: 

1. Ветеринарниот завод Земун — Суботица, за: 
1) Skolaban, ad.us.vet, пакуван во шишиња 

по 10, 25 и 50 tblM под бр, 9-5994/1 од 7 јануари 1969 
година; 

2) Trinoin, ad.us.vet., пакуван во кутии со ќе-
сичиља по 50, 100 и 500 g, под бр. 9-16715/1-68 од 14 
март 1969 година; 

3) Loxuran, ad.us.vet., пакуван во шишиња по 
100 и 250 ml, под бр. 9-16714/1-68 од 14 март 1969 го-
дина; 

4) Devermin, ad.us.vet., пакуван во кутии со 
ќесичиња по 50, 100 и 500 g, под бр. 9-16716/1-68 од 
14 март 1969 година; 

5) Dohyfral В complex, ad.us.vet., пакуван во 
шишиња по 10 ml, под бр. 9-7592/1 од 11 ноември 
1969 година; 

6) Depovit А-100, ad.us.vet., пакуван во шиши-
ња по 50 и 100 ml, под бр. 9-7590/1 од 11 ноември 
1969 година: 

7) Diphafral forte, ad.us.vet., пакуван во шишиња 
по 50 ml, под бр. 9-7591/1 од 11 ноември 1969 година; 

8) Моновалентна вакцина од лептоспироза к а ј 
домашните животин, ad us.vet., пакувана во шишиња 
по 50, 100, 250 и 500 ml, под бр. 9-7593/1 од 11 март 
1969 година; 

9) Поливалентна вакцина од лептоспироза ка ј 
домашните животни, ad.us.vet., пакувана во шишиња 
по 50, 100, 250 и 500 ml, под бр. 9-7594/1 од 11 март 
1969 година; 

2. Серум-заводот Калиновица—Загреб, за: 
1) Fenvit . ad.us.vet., пакуван во шишиња по 100 

ml, под бр. 9-1484/1 од 25 март 1969 година; 
2) Бивалентка вакцина Anjeszky и на свинска 

чума, ad.us.vet., пакувана во шишиња со 10 дози и 
20 ml, разредувач и со 10 дози и 10 ml разредувач, 
под бр, 9-585/1 од 13 јуни 1969 година; 

3) Вакцина од младенечко кучешко беснило за 
видрички, ad. us. vet., пакувана во шишиња со 1 доза 
и 1 ml разредувач, под бр. 9-5348/1 од 22 август 1969 
година; 

4) Infly-vak, ad.us.vet., пакувана во шишиња со 
2,5, 25 и 50 дози, под бр. 9-Т0048/1 од 21 август 1968 
година; 

5) Staphylo-vak, ad.us.vet., пакувана во шишиња 
по 100 и 500 ml, под бр. 9-8418/1 од 11 ноември 1969 
година; 

6) Kalino-2 vak, ad.us.vet., пакувана во кутии со 
1 доза и 2 ml разредувач, под бр. 9-9146/1 од И но-
ември 1969 година; 

7) Rumetan, ad.us.vet., пакувана во еретички по 
250 g, под бр. 9-9047/1 од 11 ноември 1969 година; 

8) Svemor, ad us.vet., пакуван во кутии за запра-
шување по 70 g, под бр. 9-9048/1 од 11 ноември 1969 
година; 

9) Cutisam маст, ad.us.vet., пакувана во туби по 
50 g, под бр. 9-9044/1 од 11 ноември 1969 година; 

10) Stilboestrol adsorbat forte, sd.us.vet., пакуван 
во шишиња по 50 и 100 ml, под бр. 9-9045/1 од 11 
ноември 1969 година; 

И) Tekutin, ad.us.vet., пакуван во вреќичка по 
50 g, под бр. 9-2770/1 од 11 ноември 1969 година; 

12) Expectorans, ad.us.vet., пакуван во вреќички 
по 500 g, под бр. 9-10966/1 од 11 ноември 1969 го-
дина ; 

13) Burow soluble, ad.us.vet., пакувани во кутии 
по 100 чифта, под бр. 9-11616/1 од И ноември 1969 
година; 

14) Stimulex, ad.us.vet., пакуван во вреќички по 
250 и 500 g, под бр. 9-7835/1 од 11 ноември 1969 го-
дина ; 

3. Фармацеутско-хемиската индустрија „Галени-
ка", Белград—Земун, за: 

1) Piperazin adipat, ad.us.vet., пакуван во кутии 
по 10 tbl по 50 g и по 50 tbl по 0,75 g, во кутии по 
5 g и 100 g пулвис, под бр. 9-15695/1 од 8 јануари 
1969 година; 

2) Tilofuran, ad.us.vet., пакуван во кутии по 1 kg 
и 5 kg и во вреќи по 40 kg, под бр. 9-237/1 од 14 јану-
ари 1969 година; 

3) Chloramphenicol spray, ad.us.vet., пакуван во 
шишиња по 250 ml, под бр. 9-16988/1 од 14 јануари 
1969 година; 

4) Jugocillin, ad.us.vet., пакуван во шишенца 
50X400.000 и.е., 50X800.000 и.е. и 50X400.000.000 и.е., 
под бр. 9-262/1 од 14 април 1969 година; 

5) Streptomycin прав, ad.us.vet., пакуван во ши-
шенца по 1 g и 5 g, под бр. 9-261/1 од 14 април 1969 
година; 

6) Jugocombin и Jugocombin forte, ad.us.vet., па-
кувани во кутии по 50 шишенца, под бр. 9-263/1 од 
14 април 1969 година; 

7) Syncro-mate, ad.us.vct., пакувано во кутии по 
25 и 50 чепови, под бр. 9-17792/1 од 14 април 1969 
година; 

8) Galocin-150, ad.us.vet., пакуван во кутии по 1 
kg и 50 kg и во полиетилеиски ќесиња по 40 kg, под 
бр. 9-12565/1 од 11 ноември 1969 година; 

9) Mastogal, ad us.vet., пакуван во шприцеви по 
10 cm3 и во шишенца по 250 и 500 cm3, под бр. 
9-12562/1 од И ноември 1969 година; 

10) Pituitrin, ad.us.vet., пакуван во шишенца по 
10 ml, под бр. Ѕ-12566/1 од 11 ноември 2969 година; 

11) Galocin-40, ad.us.vet., пакуван во кутии по 
200 g, под бр. 9-12561/1 од 11 ноември 1969 година; 

4. Фабриката на ф а р м а ц е у т е ^ и хемиски производи 
„Плива" — Загреб, за: 

1) Orbenin R, ad us. vet., пакуван во туби по 
200 g под бр. 9-7629/1 од 21 август 1969 година; 

2) Geokorton R spray, ad. us. vet., пакуван во 
шишенца по 50 ml, под бр. 9-7627/1 од 20 август 1969 
година; 

3) Eritromiein-прав, ad. us. vet., пакуван по 25, 
100, 150, 200 и 1000 g под бр. 9-7628/1 од 21 август 1969 
година; 

4) Propen R-inj. ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 10 и 30 ml, под бр. 8-7626/1 од 9 септември 1969 
година; 

5. Товарна здравил ,.Крка" — Ново Место, за: 
1) Emulcid, ad us. vet., пакуван во шишиња по 

0,51, 1 1, 51 и 501, под бр. 9-5053/1 од 16 јуни 1969 
година; 

2) Pitoxid, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 
11, 51, 101 и 501, под бр. 9-5052/1 од 16 јуни 1969 
година; 
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3) Insecid, ad us. vet., пакуван во шишиња по 
1 1, 5 1 и 10 1, под бр. 9-5050/1 од 13 јуни 1969 година; 

4) Pips, ad. us. vet., пакуван во ферма на аеросол 
по 150 и 450 g, под бр. 9-5048/1 од 13 јуни 1969 година; 

5) Fidemycin tbl, ad. us. vet., пакуван во пластич-
ни алуфолии по 8 и 4 tbl, под бр. 9-9076/1 од 11 
ноември 1969 година; 

6) Fidemycin прав, ad. us. vet, пакуван во плас-
тични шишиња по 50, 100, 150, 250 и 500 g, под бр. 
9-9074/1 од 11 ноември 1969 година; 

7) Guardocin tbl, ad. us. vet., пакуван во пластични 
алуфолии по 8 и 4 tbl. под бр. 9-9075/1 од 11 ноември 
1969 година; 

8) Guardocin прав, ad. us. vet. пакуван во шиши-
ња по 50, 100, 150. 250 g, под бр. 9-9073/1 од 4 ноем-
ври 1969 година; 

6. Товарна фармацевтских кемичких изделков 
„Лек" — Љубљана, за: 

1) Mivil, ad. us vet. пакуван во кутии по 25 и 50 
tbl. бр. 9-12174/1 од 11 ноември 1969 година; 

2) Dexa-dermo spray, ad. us. vet., пакуван во 
метални шишиња по 75 cm3, под бр. 9-9562/1 од 11 
ноември 1969 година; 

7. Фабриката на фармацеутски и хемиски производи 
„Здравље" — Лесковац, за: 

Fedex-75, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 20 
и 50 ml, под бр. 9-4152/1 од 27 јуни 1969 година; 

8. Установата „Institut de serotherapie de Toulouse", 
Франција, за, 

Suprednison, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 
5 ml 2°/о и 10 ml 5% раствора, под бр. 9-17852/1-68 од 
14 март 1969 година. 

Застапник: Ветпром; 

9. Фирмата С. Rich te r&Co — Австрија, за: 

1) Helman, ad. us. vet., пакуван во кутии по 10 tbl, 
под бр. 9-12209/1 од И ноември 1969 година; 

2) Dipreson Lotio, ad. us. vet., пакувано во ши-
шиња по 100 g под бр. 9-12210/1 од И ноември 1969 
година. 

Застапник: Ветпром; 

10. Фирмата Byk-Gulden — Konstanza — СР Герма-
нија, за: 

1) Bykomycin-F, ad. us. vet., пакуван во туби по 
2,5 g под бр. 9-3830/1 од 22 август 1969 година; 

2) D.O.T. soluble, ad. us. vet., пакуван во ќесичи-
ња по 30 g и во ќесиња по 1 kg и 25 kg, под бр. 
9-7281/1 од 23 август 1969 година; 

3) Bykocillin-m, ad. us. vet., пакуван во кутии по 4 
шприца, под бр. 9-3824/1 од 30 октомври 1969 го-
дина; 

4) Amphurox, ad. us. vet., пакуван во шишиња по 
40 и 20 капсули, под бр. 9-3823/1 од 30 октомври 1969 
година; 

5) Ketobyk, ad. us, vet., пакуван во шишиња по 
1000 ml, под бр. 9-3827/1 од 11 ноември 1969 година; 

6) Polycillin, ad. us. vet., пакуван во кутии по 10 
tbl, во кутии но 4 шприца и во шишиња по 100 ml, 
под бр. 9-3829/1 од 11 ноември 1969 година; 

7) Skauralon, ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 5 ml (3000 и. е. Chloriongonadotropin и 125 mg Рго-
gesteron, под бр. 9-3825/1 од 11 ноември 1969 година; 

8) Furocin, ad. us, vet., пакуван во кутии по 20 
стапчиња, под бр. 9-3828/1 од 11 ноември 1969 година. 

Застапник: Адриа; 

11. Фирмата Farbwerke Hoechst А, G. — Frankfurt /M. 
— СР Германија, за: 

1) Galtimycin, ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 50 ml под бр. 9-3676/1-68 од 18 март 1969 година; 

2) Flavornycin, ad. us. vet., пакуван во ќесичиња 
и кутии по 25 g, под бр. 9-11800/1 од 30 октомври 
1939 година. 

Застапник: Југохемија; 

12. Фирмата Pfiser & Co., New York — SAD, за: 

1) Neo-terramycin soluble powder with vit., ad. us. 
vet. пакуван во кутии по 20 или 60 пакетчиња а 6,4 
унци, под бр. 9-16163/1 од 20 јануари 1969. година; 

2) Neo-=terramycin soluble powder concentrate, ad. 
us. vet., пакуван во шишенца по ИЗ g, под бр. 
9-16162/1 од 20 јануари 1969 година; 

3) Banminth tbl, ad. us. vet., пакуван во кутии по 
20 tbl, под бр. 9-16161/1 од 19 февруари 1969 година; 

4) Masarum susp., ad. us. vet., пакуван во шишен-
ца по 50 ml, под бр. 9-5147/1 од 20 август 1969 година; 

5) Masarum tbl. ad. us. vet., пакуван во кутии по 
10 tbl, под бр. 9-5148/1 од 20 август 1969 година. 

Застапник: Фабег; 

13. Фирмата Abbott — Женева, Швајцарија, за: 

1) Gallimycin-inj. 25 mg/ml, ad. us. vet., пакуван 
во шишенца по 100 cm3, под бр. 9-9946/1 од 30 ок-
томври 1969 година; 

2) Gallimycin-inj. 50 mg/ml, ad. us. vet., пакуван 
во шишенца по 100 ml, под бр. 9-9945/1 од 22 август 
1969 година; 

3) Gallimycin-10 premix, ad. us. vet., пакуван во 
вреќи по 22,5 kg, под бр. 9-9943/1 од 22 август 1969 
година; 

4) Gallimycin-50 premix, ad. us. vet., пакуван во 
тапани по 22,7 kg и 45,4 kg, под бр. 9-9942/1 од 22 
август 1969 година; 

5) Erythrotil sol. ad. us. vet., пакуван во шприцеви 
по 6 ml, под бр. 9-9948/1 од 30 октомври 1969 година; 

6) Galimycin-inj. 20 mg/ml, ad. us, vet., пакуван 
во шишенца по 50, 100 и 250 ml, под бр. 9-9944/1 од 
30 октомври 1969 година; 

7) Piglen-pro-gen sol, ad. us. vet., пакуван во ши-
шенца по 100 ml, под бр. 9-9947/1 од 30 октомври 
1969 година; 

8) Gallimycin poultry formula, ad. us. vet., паку-
ван во станиолски ќесичиња по 10, 25, 50, 115, 227 и 
230 g, и лимени кутии по 277 g, 2 kg и 5 kg и во 
дрвени бараба ни по 25 kg, под бр. 9-9949/1 од 30 ок-
томври 1969 година; 

9) Spectam-inj., ad. us. vet., пакуван во шишенца 
по 100 ml, под бр. 9-12879/1 од 30 октомври 1969 
година; 

14. Фирмата Ciba — Базел, Швајцарија, за: 

1) Bradophen, ad. us. vet., пакуван во кутии по 
ЗОО g, под бр. 9-3236/1 од 23 септември 1969 година; 

2) Cosumix, ad. us. vet., пакуван во кутии по 
10 X 50 g и во вреќички по 5 kg, под бр. 9-3494/1 од 
23 септември 1969 година. 

Застапник: Intertrade; 

15. Фирмата Cernele-Engelholm — Шведска, за: 

LBA-конц., ad. us. vet., пакуван во ќесиња по 
200 g, 500 g, 1 kg и 10 kg, под бр. 9-7902/1 од 6 октом-
ври 1969 година. 

Застапник: Интерсервис; 
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16. Фирмата Merck Sharp & Dohme Intern — New 
York, САД, за: 

1) Amprolmix, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 
25 kg, под бр. 9-6651/1 од 30 октомври 1969 година; 

2) Ahprol plus, ad. us. vet., пакуван во вреќи по 
25 kg, под бр. 9-6650/1 од 30 октомври 1969 година. 

Бр. 9-711/1 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

90. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот за-
кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДО-
ЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ В А Ж Е Њ Е 

ПРЕСТАНАЛО 

Сојузниот секретаријат за стопанство утврдува 
дека престанало важењето на привремените дозволи 
за пуштање во промет на следните средства за заш-
тита на растенијата: 

1) Akarition E-3Q 

2) Faloran 50 WP 

3) Prefix 7,5 гранули 

4) K-6 Super Bleu 

Бр. 9-1708/1 
3 февруари 1970 година 

Белград 

91. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници (..Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-
ТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за стопанство издаде до 
20 јануари 1970 година дозволи за пуштање во промет 
на следните средства за заштита на растенијата: 

произведува Chemicke zavody 
Дигај а Dimitrova, Bratislava. 
Застапник „Техносервис" — 
Инострана трговачка заступ-
ства, Белград. Број на прив-
ремената дозвола 9-4624/4 од 
4 ноември 1968 година; 

произведува Ciba А. G, Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podje t je za mednarodno trgo-
vino, Љубљана. Број на при-
времената дозвола 9-3304/5 од 
8 јули 1969 година; 

произведува Shell Internatio-
nal Petroleum, Company Ltd., 
London. Застапник „Астра" — 
Заступство иностраних фир-
ми, Загреб. Број на привре-
мената дозвола 9-5494/2 од 12 
декември 1967 година; 

произведува Pechiney Progil, 
Lionvaise. Застапник „Inter-
trade" — Podjet je za medna-
rodno trgovino, Љубљана. 
Број на привремената дозво-
ла 9-2171/5 од 17 април 1969 
година. 

1) Accothion 500 Е 

2) Aretit flussig 

3) Azodrin 20% 
W/V W.S.C. 

4) „Бакарна вар 
супер" 

5) Basamid — 
гранулат 

6) Bilobran 

7) Cineb S-S0 

8) Citowett 

Заменик 
сојузен секретар за стопанство, 

Владо Јуричиќ, е. р. 

произведува Cyanamid Inter-
national Laboratories Reuni-
dos, Madrid. Застапник „Yu-
goslavia Commerce" — Пре-
дузеће за спољнотрговинско 
пословање, Белград. Број на 
привремената дозвола 9-
-5400/4 од 15 јули 1969 го-
дина; 
произведува Farbwerke Но-
echst A.G., Frankfur t /M. За -
стапник „Југохемија" — Пре-
дузеће за спољну и унутраш-
њу трговину, Белград. Број 
на привремената дозвола 9-
-624/1 од 20 јануари 1970 го-
дина; 
произведува Shell Internatio-
nal Petroleum Company Ltd., 
London. Застапник „Астра" — 
Предузеће за међународну 
трговину и заступства, За -
греб. Број на привремената 
дозвола 9-617/1 од 20 јануари 
1970 година; 
произведува „Зорка" — Хе-
мијска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-583/1 од 
19 јануари 1970 година; 
произведува Badische Anilin 
& Sode Fabrik A.G., Ludwig-
shafen/Rh. Застапник „Про-
грес" — Предузеће за међу-
народну трговину, туризам^ 
заступање иностраних фирми 
и производњу грађевинскег 
материјала — IV робна ди-
рекција BASF, Белград. Број 
на привремената дозвола 9-
-2779/5 од 8 јули 1969 година; 
произведува Ciba-A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podje t je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на при-
времената дозвола 9-2172/5 од 
2 јули 1969 година; 
произведува „Зорка" — Хе-
мијска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-585/1 од 
19 јануари 1970 година; 
произведува Badische Anilin 
& Soda Fabrik A.G., Ludwig-
shafen/Rh. Застапник „Про-
грес-Генералтурист" — Пре-
дузеће за међународну трго-
вину, туризам, саобраћај, у-
гоститељство и заступање и-
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9) Cunitex 

10) Detia гас 
EX-B 

И) Ekatox — 
гранулат 

ностраних фирми, Белград. 
Број на дозволата 9-598/1 од 
19 јануари 1970 година. При-
времената дозвола бр. 9-3222/1 
од 12 март 1969 година за 
средството Citowett, објавена 
во Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/69), престанува да важи; 

производи Societe des Usines 
Chimiques Rhone Poulenc, Pa -
ris. Застапник „Unikomerc" 
— Иноземна заступства, З а -
греб. Број на дозволата 9-
-611/1 од 20 јануари 1970 го-
дина. Привремената дозвола 
бр 9-2851/4 од 30 мај 1968 го-
дина за средството Cunitex, 
објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Ју -
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/68), престанува 
да важи; 

произведува д-р Werner Frey-
berg, Chemische Fabrik 694, 
Weinheim. Застапник „Жито-
-заједница" — Пословно у-
дружење радних организаци-
ја за производњу, промет и 
прерадзг житарица и брашна, 
Загреб. Број на привремената 
дозвола 9-629/1 од 20 јануари 
1970 година; 

произведува Sandoz A.G., Ba-
sel. Застапник „Велебит" — 
Засгупство иностраних фир-
ми, Загреб. Број на дозволата 
9-601/1 од 19 јануари 1970 го-
дина. Привремената дозвола 
бр. 9-5012/4 од 30 мај 1968 го-
дина за средството Ekatox 
гранулат, објавена во Списо-
кот на средствата за заштита 

15) Elocron 50 WP 

16) Faloran 50 WP 

17) Galecron 50 SP 

18) Gardona 50°/o WP 

19) Gebutox flussig 

20) Geolin G-5 

21) Geolin G-3 

22) Gesagard (R) 80 
Spritzpulver 

на растенијата за кои се из-
дадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/68), преста-
нува да важи; 

12) Elocron 2% прав произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjet je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-606/1 од 20 јануари 
1970 година; 

произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjet je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на доз-
волата 7717/5 од 15 декември 
1969 година; 

произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjet je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на ре-
шението за измена на доз-
волата 9-1238/3 од 28 април 
1969 година; 

произведува Ciba A.G., BaseL 
Застапник „Intertrade" — 
Podje t je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-605/1 од 20 јануари 
1970 година; 

произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" —• 
Podje t je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на при-
времената дозвола 9-3304/5 од 
8 јули 1969 година; 

произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjet je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-603/1 од 19 јануари 
1970 година; 

произведува Shell Internatio-
nal Petroleum Company Ltd., 
London. Застапник „Астра" 
Подузеће за међународну тр-
говину и заступства, Загреб. 
Број на привремената дозво-
ла 9-616/1 од 20 јануари 1970 
година; 

произведува Farbwerke Но-
echst A.G., Frankfur t /M — Но-
echst. Застапник „Југохемија" 
— Предузеће за спољну и у-
нутрашњу трговину, Белград. 
Број на привремената дозво-
ла 9-2184/1 од 20 февруари 
1969 година; 

произведува „Зорка" — Хе-
мијска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-586/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува „Зорка" — Хе-
мијска индустрија, Шабац. 
Број на дозволата 9-587/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува J.R. Geigy, A.G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-621/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола бр. 9-8532/2 од 18 јули 
1968 година за средството D. 
Gesagard (R) 80 Spritzpulver, 
објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69), престанува 
да важи; 

23) Gesaprim (R) 80 произведува J.R. Geigy, A.G., 
Spritzpulver Basel. Застапник „Commerce" 

— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-619/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола бр. 9-255/5 од 18 јули 
1968 година за средството Ge-
saprim (R) 80 Spritzpulver, об-
јавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-

13) Elocron 2,5°/о 
прав 

14) Elocron 3% 
прав 
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славија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69), престанува 
да важи; 

произведува J.R. Geigy, A.G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-620/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола бр. 9-253/4 од 20 јули 
1968 година и решението за 
дополнение на привремената 
дозвола бр. 9706 3 од 14 ок-
томври 1968 година за сред-
ството Gesatop (R) 80 Spritz-
pulver, објавени во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/69), престанува да ва-
жи; 

произведува Societe des Usi-
nes Chimiques Rhone Poulenc, 
Paris. Застапник „Uniko-
merc" — Иноземна заступ-
ства, Загреб. Број на дозво-
лата 9-614/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола бр. 9-672/1 од 20 ја-
нуари 1969 година за сред-
ството Grains Quick, објавена 
во Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/69), престанува да важи; 

произведува Fahlberg — List 
G.m.b.H. Chemische Fabrik, 
Wolfenbuttel. Застапник „Com 
merce" — Zastopstvo inozem-
skih tvrdk, Ljubljana. Број на 
дозволата 9-625/1 од 20 јану-
ари 1970 година. Привреме-
ната дозвола бр. ПШ 03-133/2 
од 23 мај 1967 година за сред-
ството Нога — Fitoran — Grim 
— Haftstaub, објавена во Спи-
сокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пушта-
ње во промет на територијата 
на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/68), 
престанува да важи; 

27) Lumeton (R) 2412 произведува J.R. Geigy А. G., 
Spritzpulver Basel. Застапник „Commerce" 

— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-618/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола бр. 9-675/1 од 20 јану-
ари 1969 година за средството 
Lumeton (R) 2412 Spritzpulver, 
објавена во Списокот на сред-
ствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69), престапува 
да важи; 

28) Maloran 50 WP произведува Ciba A.G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podjet je za mednarodno trgo-

vino, Ljubl jana. Број на доз-
волата 9-608/1 од 20 јануари 
1970 година; 

произведува Cyanamid of 
Great Britain Ltd., London. 
Застапник „Yugoslavia Com-
merce" — Предузеће за спољ-
нотрговинско пословање, Бел-
град. Број на привремената 
дозвола 9-4317/5 од 14 јули 
1969 година; 

произведува Chemicke zavody 
Ju ra j a Dimitrova, Bratislava. 
Застапник „Техносервис" — 
Инострана трговачка заступ-
ства, Белград. Број на при-
времената дозвола бр. 9-4631/2 
од 15 април 1969 година; 

произведува Degesch A.G., 
Frankfurt /M. Застапник „Ин-
терсервис" — Инострана зас-
тупства, Нови Сад. Број на 
дозволата 9-628/1 од 20 јану-
ари 1970 година. Привремена-
та дозвола бр. 9-3050/5 од 8 
јули 1969 година за средство-
то Methylbromid, престанува 
да важи; 

произведува Chevron Chemi-
cal Company, Paris. Застап-
ник „Прогрес-Генералтурист" 
— Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, 
угостителство и заступање и-
нострлних фирми, Белград. 
Број на дозволата 9-595/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува Pechiney Progil, 
Lion — Vaise. Застапник 
„Прогрес-Генералтурист" — 
Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, 
угостителство и заступање и-
ностраних фирми, Белград. 
Број на привремената доз-
вола 9-4632/2 од 15 април 1969 
година; 

произведува Chevron Chemi-
cal Company, Paris. Застап-
ник „Прогрес-Генералтурист" 
— Предузеће за међународну 
трговину, туризам, саобраћај, 
угостителство и заступање 
иностраних фирми. Белград. 
Број на дозволата 9-596/1 од 
19 јануари 1970 година; 

35) Ortho Phaltan 80 произведува Chevron Chemi-
cal Company, Paris. Застап-
ник „Прогрес-Гепералтурист" 
— Предузеће за међународ-
ну трговину, туризам, саобра-
ћај, угостителство и заступа-
ње иностраних фирми. Бел-
град. Број на дозволата 9-
-594/1 од 19 јануари 1970 го-
дина: 

36) Polyram Comb* произведува Badische Anilin 
& Soda Fabrik A.G., Ludwig-
shafen'Rh. Застапник ,.Про-
грес-Генерал турист" — Пре-
дузеће за међународну трго-
вину, туризам, саобраћај, у-

24) Gesatop (R) 80 
Spritzpulver 

25) Grains Quick 

26) Нога — Fitoran 
— Grun — 
Haftstaub 

29) Melprex 20 

30) Metation E-50 

31) Mc-lbylbromid 

32) Mycodifol 

33) Ordram 

34) Orthocide 83 
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37) Radazia 

38) Radofenil 

39) Radokokor 

40) R-б Super Bleu 

41) Seviri G-5 

42) Sevin P-10 

43) Sevin P-5 

44) Sevin P-5 — 
прашок 

45) Shell Phosdrin 
24°/e Е. C. 

гоститељство и заступање и-
ностраних фирми, Белград. 
Број на дозволата 9-597 1 од 
19 јануари 1970 година. При-
времената дозвола за сред-
ството Polyram Combi, бр. 
9-1951 5 од 14 април 1969 го-
дина престанува да важи; 

произведува „Радоња" — Ке-
мијска индустрија, Сисак. 
Број на решението за допол-
нение на дозволата 9-593/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува „Радоња" — Ке-
мијски индустрија, Сисак. 
Број на дозволата 9-590/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува „Радоња" — Ке*-
мијска индустрија, Сисак. 
Број на решението за допол-
нение на дозволата 9-592/1 од 
19 јануари 1970 година; 

произведува Pechiney Progil, 
Lion — Vaise. Застапник „In-
tertrade" — Podjet je za med-
narodno trgovino, Ljubl jana. 
Број на привремената дозво-
ла 9-2171/5 од 17 април 1969 
година; 

произведува Union Carbide 
Corporation, USA. Застапник 
„Зорка" — Хемијска индус-
трија, Шабац. Број на при-
времената дозвола 9-3725 5 од 
14 април 1969 година; 

произведува Union Carbide 
Corporation, USA. Застапник 
,,Зорка" — Хемијска индус-
трија, Шабац. Број на дозво-
лата 9-622/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола за средството Sevin 
Р-10, бр. 9-3726/5 од 14 април 
1969 година, престанува да 
важи; 

произведува Union Carbide -
Corporation, USA. Застапник 
„Зорка" — Хемијска индус-
трија, Шабац. Број на доз-
волата 9-623/1 од 20 јануари 
1970 година. Привремената 
дозвола за средството Sevin 
Р-5, бр. 9-3727/5 од 14 април 
1969 година, престанува да 
важи; 

произведува „Pinus" — То-
varna kemicnih izdelkov, Race 
pri Mariboru. Број на дозво-
лата 9-589/1 од 19 јануари 
1970 година; 

произведува Shell Internatio-
nal Petroleum Company, Ltd., 
London. Застапник „Астра" — 
Предузеће за међународну 
трговину и заступства, З а -
греб. Број на дозволата 9-
-615/1 од 20 јануари 1970 го-

46) Solvirex 10% 

47) Stannoram 
(СА-6830) 

48) Thimet 10V$ 
гранули 

49) Thiovit (R) 

50) U 46 KV Combi 
fluid 

51) Zineb P-10 

52) Златица — 
Despirol P 

53) Златица — 
Despirol WP 

дина. Привремената дозвола 
бр 9-5380 3 од 12 декември 
1967 година за средството 
Shell Phosdrin 24 ЕС, објаве-
на во Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26'68), престанува да ва-
ж и ; 

произведува Sandoz A.G., Ba-
sel. Застапник „Велебит" — 
Заступство иностраних ф и р -
ми, Загреб. Број на привре-
мената дозвола 9-602/1 од 20 
јануари 1970 година; 

произведува Cela G.m.b.H. — 
Ingelheim'Rh. Застапник „Fa-
beg" — Заступништво ино-
страних фирми, Белград. 

' Број на дозволата 9-626'1 од 
20 јануари 1970 година; 

произведува American Суапа-
mid International, New Jersey. 
Застапник „Yugoslavia-Com-
merce" — Генерална заступ-
ништва иностраних фирми, 
Белград. Број на решението 
за дополнение на дозволата 
9-627/1 од 20 јануари 1970 го-
дина; 

произведува Sandoz A.G., Ba-
sel. Застапник „Велебит" — 
Заступство иностраних фир-
ми, Загреб. Број на дозволата 
9-600/1 од 19 јануари 1970 го-
дина; 

произведува Badische Anilin 
& Soda Fabrik A.G., — 
Ludwigshafen/Rh. Застапник 
„Прогрес" — Предузеће за 
међународну трговину, тури-
зам, заступање иностраних 
фирми и производњу грађе-
винског материјала IV — 
робна дирекција — BASF, 
Белград. Број на привреме-
ната дозвола 9-599/1 од 19 ја-
нуари 1970 година; 

произведува „Cromos-Katran-
Kutril in" — Хемијски комби-
нат, Загреб. Број на дозвола-
та — 9-3622 '2 од 27 март 1969 
година ; 

произведува С. F. Spiess & 
Sohn Kleinkarlbach, Urania 
G.m.b.H., • Hamburg. Застап-
ник „Радоња" — Кемијска ин-
дустрија, Сисак. Број на при-
времената дозвола 9-12057/5 
од 13 декември 1969 година; 

произведува C,F. Spiess & 
Sohn Kleinkarlbach, Urania 
G.m.b.H., Hamburg. Застапник 
„Радоња" — Кемијска индус-
трија, Сисак. Број на привре-
мената дозвола 9-12058/5 ОД 
18 декември 1969 година; 
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64) Zolone Liguide 

65) Zolone РМ 

произведува Societe dcs Usi-
nes Chimiquos Rhone Poulcnc, 
Paris. Застапник „Unikomerc" 
— Иноземна заступства, За-
греб. Број на дозволата 9-
-613 1 од 20 јануари 1970 го-
дина. Привремената дозвола 
бр 9-2854 '4 од 20 октомври 
1968 година за средството Zo-
lone Liquide, објавена во Спи-
сокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пушта-
ње во промет на територија-
та па Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17 69), 
престанува да важи; 

произведува Societe des Usi-
nes Chimiques Rhone Poulenc, 
Paris. Застапник ,,Unikomerc" 
— Иноземна заступства, За -
греб. Број на дозволата 9-
-612/1 од 2Q јануари 1970 го-
дина. Привремената дозвола 
бр. 9-2853/6 од 15 октомври 
1968 година за средството Zolo-
ne РМ, објавена во Списокот 
на средствата за заштита на 
растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/69), преста-
нува да важи. 

Бр. 9-1707 
3 февруари 1970 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуричиќ, с. р. 

92. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-
ТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРО-

МЕНА НА ИМЕТО 

Сојузниот секретаријат за стопанство им одобри 
промена на името на следните средства за заштита 
на растенијата: 

1) „Gesagard" го 
менува името 
во „Gesagard 50" 

2) ..Gesaprim Geigy" 
го менува името 
но „Gesaprim 50" 

3) ..Mczoran" го 
менува името 
во „Mezoranil" 

4) „Primatol А" го 
менува името во 
„Primatol (R) 50 А" 

бр. 3 па Списокот на хемиските 
средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија (.,Службен лист на 
СФРЈ ', бр. 38/65). Со реше-
нието на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 
9-13900/3 од 15 декември 1969 
година, одобрена е промена 
на името „Gesagard" во „Ge-
sagard 50"; 

произведува J.R. Geigy A.G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih tvrdk 
Ljubljana. Број на дозволата 
321.4-106/64 од 7 февруари 
1964 година. Објавено под. 
ред. бр 13 па Списокот на хе-
миските средства за зашти-
та па растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 8/64). Со реше-
нието на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 
9-14806/1 од 15 декември 1969 
година, одобрена е промена 
на името „Gesaprim Geigy" во 
„Gesaprim 50"; 

произведува Ciba А. G., Basel. 
Застапник „Intertrade" — 
Podje t je za mednarodno trgo-
vino, Ljubljana. Број на доз-
волата 9-1909/1 од 28 февру-
ари 1969 година. Објавено под 
ред. бр. 32 на Списокот на 
средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Ју -
гославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/69). Со реше-
нието на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 
9-609/1 од 20 јануари 1970 го-
дина, одобрена е промена на 
името „Mezoran" во ..Mezora-
nil"; 

произведува J. R. Geigv А. G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih tvrdk, 
Ljubljana. Број на дозволата 
02/3-332/1 од 26 јануари 1962 
година. Објавено под ред. бр. 
16 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на рас-
тенијата за кои е издадена 
дозвола за пуштање во про-
мет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62). Со решени-
ето на Сојузниот секретари-
јат за стопанство, бр. 9-14805/1 
од 15 декември 1909 година, 
одобрена е промена на името 
„Primatol А" во „Primatol (R) 
50 А". 

произведува J. R. Geigy А. G., 
Basel. Застапник „Commerce" 
— Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Ljubljana. Број на доз-
волата 321.4-121/64 од 3 март 
1965 година. Објавено под ред. 

Бр. 9-1709/1 
3 февруари 1970 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за стопанство, 

Владо Јуричић, е. р. 
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93. 

Врз основа на членот 9 од Правилникот за 
измени и дополненија на Правилникот за индика-
циите за забнопротетска помош, стандардите за ма-
теријали од кои се изработуваат забнопротетски сред-
ства и роковите на траењето на тие средства („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 53/69), Сојузниот завод за 
социјално осигурување го утврди пречистениот текст 
на Правилникот за индикациите за забнопротетската 
помош, стандардите за материјали од кои се изра-
ботуваат забнопротетски средства и роковите на 
траењето на тие средства, кој гласи: 

Врз основа на членот 35 став 3 од Основниот 
закон за здравственото осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65. 29/66, 52/66 и 23/67), по претходно 
ириб&веното мислење од Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита, Собранието иа Југословенската 

заедница на социјалното осигурување пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И Н Д И К А Ц И И Т Е З А З А Б Н О П Р О Т Е Т С К А П О -

М О Ш , З А С Т А Н Д А Р Д И Т Е З А М А Т Е Р И Ј А Л И О Д 

К О И С Е И З Р А Б О Т У В А А Т З А Б Н О П Р О Т Е Т С К И 

С Р Е Д С Т В А И З А Р О К О В И Т Е Н А Т Р А Е Њ Е Т О Н А 

Т И Е С Р Е Д С Т В А 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат индика-

циите, стандардите и роковите на траењето за 
забнопротетска помош и за средствата што се обез-
бедуваат на осигурените лица на товар на фондот 
на здравственото осигурување. 

Изработување на нови забнопротетски средства 
пред истекот на роковите на траењето на тие сред-
ства може да се врши само под условите определени 
со овој правилник. 

Член 2 
Забнопротетската помош и средствата во смисла 

на овој правилник, опфаќаат: 
1) сите видови крунички, вклучувајќи ги и 

леаните пломби (леана пломба); 
2) подвижни и неподвижни протези; 
3) оптуратори; 
4) шини, ка ј пародоитопатија; 
5) ортопедско-ортодонтски помагала. 

Член 3 
Забни круничкл се ставаат: 
1) кога е деструирапа круната на забот, а не 

е доволно само пломбиране; 
2) па забн-носачи на неподвижни протези; 
3) па заби-носачи на куќички (по потреба); 
4) к о п тоа го бара положбата па забот; 
5) заради регулирање на височината на загрпзот, 

Член 4 
Изработување на подвижни протези, како и 

изработување на неподвижни протези (мостови), се 
врши во сите случаи на недостиг на заби, освен: 

1) неподвижна протеза — кога недостига по 
еден заб во пределот на мсларите или премоларите, 
ако не е во прашање прв премолар; 

2) подвижна протеза — кога недостигаат кра ј -
ните два молара (еднострано или двострано во една 
или во обете вилици) или кога недостига по еден 
заб во пределот на моларпте и премоларите; 

3) приврзок со гризна површина, приврзок за-
ради надомест на молар или приврзок наназад —• 
ако не е во прашање недостиг на латерален заб 
секач. 

Член 5 
Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе 

од три заба, еден до друг, се изработува, по пра-
вило, подвижен протеза. 

АКО на осигуреното лице му недостигаат повеќе 
од три заба, еден до друг, може да се изработи 
неподвижна протеза, кога растојанието помеѓу за -
бите — носачи, ок лу зи јата и артику даци јата го доз-
волуваат тоа. Мост може да се изработи и кога 
недостигаат четири заби секачи. 

Како носач на неподвижна протеза може да се 
употреби и умник, ако е доволно цврст и стабилен 
и ако го обезбедува носењето на таква протеза за 
предвидениот рок на траење. 

Член 6 
Привремена и имеди јаша протеза ќе се изработи 

на осигурено лице на кое таа му е потребна за 
вршење на неговото занимање или заради спречу-
вање на влошувањето на општата здравствена со-
стојба, кога недостигаат најмалку четири заби во 
горната или долната вилица еден до друг од кои 
најмалку два се предни заби. 

На осигурено лице не може да му се изработува 
привремена или имедијатна протеза, ако постојат 
услови и индикации за изработување на трајна про-, 
теза. 

Член 7 
Како стандардни материјали од кои можат да 

се изработуваат забнопротетски средства се сметаат: 
1) за изработка на крунички и неподвижни 

протези-полублагородни легури (ауропал, паладор 
и ел.) и а крилат; 

2) за изработување на забни фасети — акрилат 
и порцелан; 

3) за изработување на протези — акрилат, ка-
учук, легура на хром-кобалт, молибден и ел.; 

4) за изработување на скелетирани протези — 
легури на хром-кобалт-молибден и ел. 

Член 8 
Рокот на траењето на забнопротетските средства 

изнесува најмалку за: 
1) крунички и неподвижни протези од полу-

благородни легури — четири години; 
2) крунички на заби-носачи на парцијални про-

тези — три години; 
3) крунички од акрилат — две години; 
4) парцијални протези од акрилат — три го-

дини; 
5) тотални протези од акрилат — нет години; 
6) протези со метална плоча — пет години; 
7) привремени и имед иј атни парцијални проте-

зи — шест месеци; 
8) привремени имед иј атни тотални протези —• 

една година. 
Оправданоста на ставањето на ново протетско 

средство од -членот 2 тон. 3 и 4 на овој правилник, 
за кое не се определуваат роковите на траењето, 
ќе ја цени лекарска комисија на комуналниот завод 
за социјално осигурување на предлог на лекар 
поединец. 

Роковите наведени во овој член течат од денот 
кога на осигуреното лице му е наместено соодветно 
забнопротетско средство. 

Забнопротетеките средства наведени во овој 
член ги добива осигурено лице по истекот на 
пропишаниот рок на траење само ако лекарот по-
единец утврди дека дотогашното забиопротетско 
средство станало неупотребливо. 

Пред истекот на рокот предвиден во овој член 
на осигуреното лице ќе му се изработи ново про-
тетско средство само ако постојното станало не-
употребливо поради анатомско-патолошки и функ-
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ционални промени. Оправданоста на изработува-
њето на ново протетско средство ја цени лекарска 
комисија (член 109 став 1 точка 4 од Законот за 
здравственото осигурување). 

Член 9 
Ако здравствената установа изработи забнопро-

тетски средства од благороден метал, осигуреното 
лице му ја надоместува на здравствената установа 
разликата помеѓу вредноста на стандардниот ма-
теријал обезбеден со овој правилник и благородниот 
метал, сметајќи до 1,80 грама паладор за еден заб 
односно круничка. 

Член 10 
Постапката за остварување на правата во врска 

со укажување на забнопротетска помош и со из-
работување на з аби опр отет ски средства на осигурени 
лица, поблиску ја утврдува собранието на комунал-
ната заедница на социјалното осигурување. 

Член 11 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на применувањето на овој правилник користат 
забнопротетски средства или на кои им започнало 
изработувањето на тие средства според одредбите 
на Правилникот за индикациите, стандардите за 
материјали и за најмалите срокови на траењето за 
заботехничкиге работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/55), ќе ги користат тие средства под условите и 
со роковите на траењето определени со овој пра-
вилник. 

Пречистениот текст на Правилникот за индика-
циите за забнопротетска помош, за стандардите за 
материјали од кои се изработуваат забнопротетски 
средства и за роковите на траењето на тие средства 
ги опфаќа Правилникот за индикациите за забно-
но отетска помош, стандардите за материјали од кои 
се изработуваат забнопротетски средства и роковите 
на траењето на тие средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 51/62) и неговите измени и дополненија 
објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 53/69, 
во кои е означено времето на влегувањето во сила 
на тој правилник и на неговите измени и допол-
ненија. 

Бр. 15755 
29 декември 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за социјално осигурување, 

Бранко Вукајловић, е. р. 
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Врз основа на чл. 57 и 61 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), во 
спогодба со гувернерот на Народната банка на Југо-
славија и во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, генералниот директор на Службата* на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО СО МЕНИЦА, 
ЧЕК, ОБВРЗНИЦА, ПОТВРДА И ЦЕРТИФИКАТ 

КАКО ИНСТРУМЕНТИ НА ПЛАЌАЊЕ 

1. Корисниците на општествени средства што 
вршат меѓусебни и други плаќања со предавање 
акцептирани меници на ремитентот, со индосирање 
издадени меници и чекови и со пренос на обврзници, 
потврди и цертификат^ се должни истиот ден кога 
го извршиле плаќањето да и издадат на Службата 
на општественото книговодство налог за пресметка 
во корист и на товар на своите жиро-сметки. 

2. Кога плаќањата од точката 1 на ова упатство 
се вршат со меница или чек, налог зе пресметка 
поднесува: 

1) трасантот — при предавањето акцпетирана 
меница на ремитентот; 

2) индосантот — при индосирањето на меница 
или чек. 

3. Кога плаќањата од точката 1 на ова упатство 
се вршат со пренос на обврзници, потврди или цер-
т и ф и к а т ^ налозите за пресметка ги издаваат кори-
сникот на општествени средства кој врши пренос и 
корисникот на општествени средства врз кој се бро-
јни пренос на обврзниците, потврдите или церти^ 
фикатите. 

Корисникот на општествени средства кој врши 
пренос на обврзници, потврди или цертификати, со 
налогот за пресметка од ставот 1 на оваа точка и ја 
одобрува на својата жиро-сметка противвредноста на 
пренесените вредносни хартии а ја задолжува сво-
јата жиро-сметка за извршените плаќања на своите 
обврски. 

Корисникот на општествени средства врз кого 
се пренесуваат обврзниците, потврдите или иерти-
фикатите, со налогот за пресметка од ставот 1 на 
оваа точка ја задолжува својата жиро-сметка за 
противвредноста на пренесените вредносни хартии, 
а и одобрува на својата жиро-сметка за извршената 
наплата на своите побарувања од корисникот што 
му ги пренесува овие вредносни хартии. 

4. Налозите за пресметка од точ. 2. и 3 на ова 
упатство се издаваат на образецот бр. 47 пропишан 
од Службата на општественото книговодство во 
Упатството за начинот на употребата на налозите 
за пренос и налозите за пресметка к а ј компензации, 
асигнации, цесии и преземање на долг („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/68). 

5. Налозите за пресметка од точката 3 на ова 
упатство за двата корисника на општествени сред-
ства (учесници во пресметката) и ги поднесува кори-
сникот на општествените средства кој врши пренос 
на обврзниците, потврдите или цертификатите — на 
организационата единица на Службата на опште-
ственото книговодство к а ј која се води неговата 
жиро-сметка. 

6. Во налозите за пресметка од точ. 2 и 3 на ова 
упатство корисниците на општествени средства ја 
назначуваат целта на плаќањето на своите обврски 
односно основот на наплатата на своите побару-
вања. 

7. Извештајот за извршените налози за пресмет-
ка по основ на плаќањата со меница, чек и со други 
инструменти за плаќање од точката 1 на ова упат-
ство, кој Службата на општественото книговодство 
му го доставува на корисникот на општествените 
средства кон дневниот извод за извршените промени 
на неговата сметка, служи како основ за книжење 
во книговодството на тој корисник. 

8. При плаќање меница во рокот на втасаноста 
корисникот на општествени средства кој врши ис-
плата на меницата издава налог за пренос во товар 
на својата сметка во корист на жиро-сметката на 
имателот на меницата. 

За исплата на чекот не се издава налог за пре-
нос, туку самиот чек, како инструмент за плакање, 
служи за задолжување на жиро-сметката на изда-
вателот на чекот. 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 10 
19 февруари 1970 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на 

општественото 
книговодство, 

Радован Макиќ, е. р. 
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95. 

Врз основа на членот 61 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), 
во спогодба со гувернерот на Народната банка на 
Југославија и во согласност со сојузниот секретар 
за финансии, генералниот директор на Службата 
на општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПОТРЕБАТА НА АКЦЕПТИИОТ НАЛОГ 

1. Во Упатството за начинот на употребата на 
акцептниот налог („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/68) во точката 3 се додаваат три нови става, 
кои гласат: 

„Акцептниот налог можат да го издаваат и ца-
ринарниците — за наплата на царината и другите 
давачки што се плаќаат при увозот. 

Акцептниот налог може да се издава и за на-
плата на придонесите на коморите. 

За наплата на своите побарувања од корисни-
ците на општествени средства, акцептниот налог 
можат да го издаваат граѓани и граѓански правни 
лица што имаат жиро-сметка к а ј деловната банка." 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 9 
19 февруари 1970 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на 

општественото 
книговодство, 

Радован Макиќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
чинот на составувањето на завршната сметка на 
фондовите и на средствата за инвестиции во сто-
панството на општествено-политичките заедници за 
1969 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/70, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТА-
ВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОН-
ДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Во членот 2 став 2 наместо зборовите: „книже-
ни" треба да стои: „празнети", а во ставот 4 на-
место зборовите: „ставот 3^ треба да стои: „ст. 
2 и 3". 

Во членот 15 став 7 наместо зборовите: „ред бр. 
3 на образецот ЗСФДПЗ-1" треба да стои: „ред. бр. 
31 на образецот ЗСФОПЗ-1". 

Во образецт ЗСФДЗ-1 под, ред. бр. 34 наместо 
зборот: „издвоените" треба да стои: „орочените", а 
под ред. бр. 38 наместо зборовите: „(ред. бр. 32 до 
38)" треба да стои: „(ред. бр. 32 до 37)". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 18 февруари 1970 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенскиот стандард за индустриска пиперка, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ЗА ИНДУСТРИСКА ПИПЕРКА 

Во точката 1 наместо: „JUS Е.В3.170" треба да 
стои: „JUS Е.В1.170". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 16 февруари 1970 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНАТА ПОЖАРЕВАЦ 

X. Уставниот суд на Југославија, по повод прет-
ставката на Илиќ Драгутин од Костолац, поведе 
постапка за оценување на законитоста на членот 4 
став 1 од вториот дел на точката 2 од Правилни-
кот за давање станови на користење на членовите 
на работната заедница на органите на управата 
на Собранието на општината Пожаревац од 21 ав-
густ 1967 година (пречистен текст). 

Со наведената одредба од Правилникот пред-
виден е условот, како едно од мерилата за утврду-
вање редот на првенството за добивање стан на 
користење, и тоа „учество на членот на работната 
заедница со сопствени парични средства во купу-
вањето на с т а н а р с к о г право со внесување на тие 
средства во Фондот на заедничката потрошувачка 
на Работната заедница без враќање". 

Подносителот на претставката смета дека Зако-
нот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 11/66 — пречистен текст), како и другите про-
писи што го регулираат прашањето на учество на 
работниците во обезбедувањето на средства за стан-
бената изградба, не им даваат овластување на ра-
ботните и други организации да ги определуваат 
мерилата содржани во одредбата на членот 4 став 
1 на вториот дел на точката 2 од наведениот пра-
вилник. 

Советот на работната заедница на Собранието 
"на општината Пожаревац смета дека, врз основа на 
членот 36 став 1 од Законот за станбените односи, 
е овластен самостојно да го утврдува начинот, усло-
вите и редот на првенството за давање станови на 
користење и дека во рамките на таквото овласту-
вање, покрај другите услови и мерила, можел да 
пропишува и учество на работниците со сопствени 
парични средства во купувањето на станарско пра-
во заради определување редот на првенството за 
добивање стан. 

II. Со одредбата на членот 36 став 1 од Законот 
за станбените односи му е дадено овластување на 
работничкиот совет односно на друг највисок орган 
на управувањето на давателот на стан на користе-
ње да донесе правилник за тоа на кој начин, под 
кои услови и по кој ред на првенство ќе се даваат 
становите на користење. Иако со тој закон 
не се определени" посебни критериуми кои 
би биле заеднички и задолжителни за сите 
работни и други организации во регулирањето 
на прашањата врзани за давање станови 
на користење, тоа не значи дека правото 
на органот на управувањето на давателот на станот 
на користење во тој поглед е неограничено. При 
утврдувањето на условите и мерилата за давање 
станови на користење, органот на управувањето 
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мора да го почитува пред се начелото дека станот 
се дава по основ на работниот однос на работникот 
и дека не можат да се утврдуваат такви услови што 
не се во врска со работниот однос и со работата. 

Со посебни прописи е определено како се обез-
бедуваат средства за станбена изградба, на кој на-
чин работните и други организации и физички лица 
можат да учествуваат со свои средства во изградба 
односно купување на стан и како се регулираат 
нивните меѓусебни права и обврски. Купување од-
носно продавање на станарско право, како посебно 
право, со ниеден закон, со кој се регулираат имотно-
-правните односи, не е дозволено и никој, па ниту 
работните и други организации, не е овластен да 
утврдува или остварува имотна корист од лицата 
на кои им дава стан на користење. Давателот на стан 
на користење нема право, отстапувајќи од тие на-
чела, да се здобива со имотна корист по основ на 
давање стан на користење. Одредбата на наведе-
ниот правилник со која е предвидено учеството во 
купувањето на станарско право, заради утврдување 
на редот на првенството во добивањето стан на 
користење, не е законита. 

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија, по. одржаната јавна рас-
права, Уставниот суд на Југославија 

О д л у ч и 

1. Учеството на работниците со сопствени парич-
ни средства во фондот на заедничката потрошувач-
ка заради купување на станарско право не е со 
закон дозволено и не може да биде услов и мерило 
за здобивање со приоритет во добивањето на ста-
нарско право. 

2. Се поништува членот 4 став 1 на вториот дел 
на точката 2 од Правилникот за давање станови 
на користење на членовите на работната заедница 
на органите на управата на Собранието на општи-
ната Пожаревац од 21 август 1967 година (пречистен 
текст). 

Наведениот пропис нема да се применува од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
лист на СФРЈ". 

3. Оваа одлука во поглед поединечни акти го 
произведува правното дејство од членот 31 на За-
конот за Уставниот суд на Југославија. 

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседателот на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен 
Групче, Шефкет Маглај лиќ, д-р Иво Сунариќ, 
Никола Срзентиќ и Јоже Земљак. 

У бр. 36/69 
24 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/68), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот 
на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 

производи Александар Груевски, помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија на 
СР Македонија. 

2. Се именува за член на Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
Благој Николовски, советник на републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство на СР Маке-
донија. 

Б. бр. 2 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/68), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА 
ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се разрешува од функцијата на член на Со-
ветот на Сојузната дирекција за резерви на инду-
стриски производи Јоже Корошец, досегашен сојузен 
секретар за надворешна трговија. 

2. За член на Советот на Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи се именува 
Јан Јернеј, помошник сојузен секретар за надво-
решна трговија. 

Б. бр. 3 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

Се разрешува од должноста на помошник ди-
ректор на Сојузната управа за цивилна воздушна 
пловидба Радослав Радосављезиќ. поради одење во 
пензија. 

Б. бр. 6 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Риоичич, е. р. 
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Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува Божидар Јовановиќ од функција-
та на помошник сојузен секретар за финансии, со 
1 март 1970 година, поради одење во пензија. 

В. бр. 7 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

Се разрешува од функцијата на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за стопанство Марко Кржи-
шник, со 31 декември 1969 година, поради одење 
на друга должност. 

Б. бр. 10 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува од функцијата на директор на 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи Петар Човиќ, поради одење на друга дол-
жност. 

Б. бр. 26 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен 

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН 

ИНСПЕКТОР 

Се разрешува од функцијата на главен сојузен 
девизен инспектор Настас Крстиќ, поради одење во 
пензија. 

Б. бр. 27 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН-

СКО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За помошник генерален директор на Сојузниот 
завод за стопанско планирање се назначува Љуба 
Зеремски, раководител на Групата за мерење и ана-
лизи на продуктивноста во Југословенскиот завод 
за продуктивност на трудот. 

2. Со ова решение се заменува Решението на 
Сојузниот извршен совет Б. бр. 111 од 1 октомври 
1969 година, со кое за помошник генерален директор 
на Сојузниот завод за стопанско планирање е на-
значен Алојз Шепец, раководител на организацио-
но-планската и аналитичката служба на претпри-
јатието „Младинска књига" во Љубљана. 

Б. бр. 9 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), во врска со точката 112а од Деловникот на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/67 и 17/69), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА СЛУЖБАТА ЗА ОД-
ЛИКУВАЊА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За шеф на Службата за одликувања во Сојуз-
ниот извршен совет се назначува Јован Драча, шеф 
на Канцеларијата за ордени на Претседателот на 
Републиката. 

Б. бр. 11 
21 јануари 1970 година 

Белград 
совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник сојузен секретар за финансии се 
назначува Божидар Бра јовиќ, помошник на репуб-
личкиот секретар за финансии на СР Србија. 

Б. бр. 17 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен пазарен инспектор се назна-
чува инж. Лука Петковиќ, досегашен сојузен секре-
тар за стопанство. 

Б. бр. 20 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник сојузен секретар за финансии се 
назначува Мирко Скакиќ, директор на Деловната 
единица на надворешнотрговското претпријатие 
„Centrocoop". 

Б. бр. 18 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 и 88 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за стопанско 
планирање се назначува Смајо Манџука, досегашен 
помошник генерален директор на Сојузниот завод 
за стопанско планирање. 

Б. бр. 21 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 91 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен девизен инспектор се назна-
чува Љубиша Милошевић директор на Дирекцијата 
за платен промет со странство на Народната банка — 
Централа за СР Србија. 

В. бр. 19 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен 

Врз основа на членот 70 и 80 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
с о б н и т е организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА 

За помошник претседател на Сојузниот совет за 
здравство и социјална политика се назначува 
Невенка Новаковиќ, заменик републички секретар 
за здравство и социјална политика на СР Босна и 
Херцеговина. 

В. бр. 22 
4 февруари 1970 година 

Белград 

совет Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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Врз основа на членот 70 и 73 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Слулебен лист на СФРЈ", 
бр* 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник директор на Сојузната управа за 
царини повторно се назначува Димитар Алексиевски, 
досегашен помошник директор на Сојузната управа 
за царини. 

Б. бр. 23 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рлбичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник сојузен секретар за финансии се 
назначува Страшко Милошевић директор на Кко-
номсКо-планскпот сектор на Рударско-топилничар-
скиот базен Бор. 

Б. бр. 28 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 70 и 90 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И 

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

За помошник директор на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали повторно се назначува 
инж. Лазар Емил, досегашен помошник директор на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

В. бр. 24 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 86 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи се назначува Ванчо Ни-
коловски, пратеник на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

. В. бр. 25 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање со Уставот на прописите за установите што ги 
основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕХНОЛО-
ГИЈА НА НУКЛЕАРНИТЕ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 

1. Во Советот на Институтот за технологија на 
нуклеарните и други минерални суровини делеги-
раат свои претставници: 

1) Здружението на производителите и прерабо-
тувачите на бакар на СФРЈ; 

2) Рударско-хемискиот комбинат „Трепча" — 
Косовска Митровица; 

3) Сојузната стопанска комора — Белград; 
4) Комбинатот на алуминиум — Титоград; 
5) Претпријатието за проектирање и изградба на 

енергетски и индустриски постројки „Енерго-Ин-
вест", Сараево; 

6) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
7) Републичкиот фонд за истражувачки работи 

во индустријата на СР Македонија и 
8) Фабриката за електроди и феролегури, Ши-

беник. 
2. Организациите од точката 1 на ова решение 

делегираат во Советот на Институтот за технологи-
јата на нуклеарните и други минерални суровини по 
еден претставник. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението на Сојуз-
ниот извршен совет Б. бр, 51 од 13 април 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66). 

Б бр. 1 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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Врз основа на членот 39 од (Ценовниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ" бр. 21/66). 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СТАТИ-
СТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1. Во Советот за координација на статистичките 
истражувања на Сојузниот завод за статистика де-
легираат претставници: 

1) Сојузниот секретаријат за стопанство; 
2) Сојузниот секретаријат за финансии; 
3) Сојузниот совет за координација на научните 

дејности; 
4) Сојузниот совет за образование и култура; 
5) Сојузниот совет за труд; 
6) Сојузниот завод за стопанско планирање; 
7) Сојузната стопанска комора; 
8) Сојузот на синдикатите на Југославија; 
9) Постојаната конференција на градовите; 

10) Сојузот на економистите на Југославија; 
11) Југословенското статистичко друштво; 
12) Заедницата на југословенските универзитети. 

2. Сојузната стопанска комора делегира два 
претставници, а другите органи и организации од 
точката 1 на ова решение делегираат по еден прет-
ставник. 

Б. бр. 4 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 84 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛ-

ТУРА 

1. Се разрешуваат од функцијата член на Сојуз-
ната комисија за физичка култура: 

1) Звонко Шпољар, досегашен претседател на 
Собранието на општината Вуковар и 

2) Мирко Жлендер, претседател на Собранието 
на општината Марибор. 

2. Се назначуваат за членови на Сојузната коми-
сија за физичка култура: 

1) Здравко Крвина, претседател на Собранието 
на општината Шкофја Лока; 

2) д-р Никола Курелиќ, претседател на Заедни-
цата на високите школи за физичка култура и 

3) Милош Поповиќ, претседател на Собранието 
на општината Вуковар. 

3. Во Решението за именување членови на Со-
јузната комисија за физичка култура, Б. бр. 162 од 
11 октомври 1967 година точката 2 се менува и 
гласи: 

„2. Членови на Сојузната комисија за физичка 
култура по положба се: претседателите на комисиите 
за физичка култура на републичките извршни со-

вети односно на републичките секретаријат!! за 
образование; претседателот на Комитетот на Извр-
шниот совет на СР Словенија за телесна култура; 
претседателот на Комисијата за физичка култура 
па Извршниот совет па САП Косово и претставни-
кот на Покраинскиот секретаријат за образование 
и култура па Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина.- ' 

Б. бр. 5 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

Врз основа на членот 11 од Законот за Југосло-
ската лотарија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/62 
и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТА-

РИЈА 

1. Се разрешува од функцијата на член на Со-
ветот на Југословенската лотарија проф. д-р Јован 
Патрногић досегашен генерален секретар на Сојуз-
ниот одбор на Југословенскиот црвен крст. 

2. Се именуваат за членови на Советот на Ју -
гословенската лотарија, и тоа: 

1) Душан Секиќ, генерален секретар на Сојуз-
ниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
на Народноослободителната војна на Југославија; 

2) Штефица Шпиљак, генерален секретар на Со-
јузниот одбор на Југословенскиот црвен крст и 

3) Славка Јаворина, општествен работник од 
Белград. 

Б. бр. 14 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА б 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развивање-
то полет за поставените задачи, како и за покажу-
вање старешински и војнички особини што им слу-
жат за пример па другите 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

разводнице 
Гаврић Милана Велимир. Гаврилов Ргле И-.-кола, 

Геријевпћ Михе Милан, Гјорск Матије Винко, Гли-
горов Симеона Цветко, Глишић Славомира Милован, 
Грбовић Радојка Крунислав, Грд ен Франца Франц, 
Грм Антуна Франц, Гурмашевић Боже Ђорђе, Ха-
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бљак Јанка Јосип, Хајдаревић Неџиба Јусуф, Хан-
дарић Раме Ферид, Ханжевачки Јосипа Мирко, 
Хенрик Хенрика Пријатељ, Херовић Ивана Јосип, 
Хорват Михаља Иштван, Хорватић Јакоба Ра јко , 
Хукић Хасана Хамдија, Хуле ј Смаила Хомез, Хум-
љанковић Марка Иво, Ибрахимовић Мехе Рамо, 
Илић Стипе Анте, Илијевски Јордана Димитрије, 
Имамовић Мухарема Ибрахим, Исаков Светислава 
Велимир, Псић Ибрахима Есад, Иваковић Андрије 
Перо, Ивандић Пеј е Мато, Иванов Илије Алексан-
дар, Ивановић Зорана Борислав, Ивановић Милинка 
Миливоје, Ивановић Јована Слободан, Ивануш Дра-
гутина Драго, Ивануша Ивана Иван, Ивчек Матја 
Ивица, Ј а јов Исмаила Ђафер , Јанковић Војислава 
Чедомир, Јанковић Добросава Драган, Јанковић Ран-
ка Петар, Ј анжековић Антона Антон, Јашиковић 
Алије Ахмед, Јелини Јусуфа Ајиз, Јелић Сретена 
Момчило, Јерковић Мије Ивица, Јешић Антонија 
Будимир, Јокић Туше Јоко, Јотановић Радомира 
Симо, Јованов Дејана Миодраг, Јовановић Ф. Срђа, 
Јовановић Ристе Станоје, Јовичевић Богдана Ни-
кола, Југ Милице Јоже, Јурковић Фрање Драго, 
Јуришиќ Франца Рајмунд, Кабал, Винка Алексан-
дар, Кабаш Селима Садик, Камбер Дмитра Драган, 
Карабашевић Божидара Љубомир, Каабашић Сејде 
Јусуф, Каравла Милана Јово, Карле Јанеза Франц, 
Касало Милије Иво, Катуна Давида Јанош, Кегл 
Франца Франц, Кекић Милутина Мирко, Киселички 
Благоја Ратомир, Кисељак Вилка Вилко, К и ш Ј о ж е -
ф а Имре, Кланчник Леополда Милан, Ко јић Дра-
г и н а Бранислав, Кокотовић Николе Петар, Кома-
рица Сај дине Хајрудин, Комарони Имреа Имре, К о -
ралић Османа Смаил, Корша Бранка Божидар, К о р -
ж е Ј о ж е Херман, Коска Ондра Ондро, Костић Тадије 
Марко, Костић Драгомира Војислав, Костић Суботе 
Живојин, Ковач Ђуре Ђуро, Ковач Јосипа Венда, 
Ковачевић Ђола Видомир, Ковачевић Спира Киро, 
К р а ј цер Људевита Иван, Кријешторац Абдул аха 
Мурат, Крстић Недељка Слободан, Крзнар Ивана 
Јосип, Кухинек Фрање Милоус, Куловац Исмета 
Муниб, Курник Макса Макс, Куртањек Ивана З л а т -
ко, Кузмановић Јове Стојан, Лакташ Ласла Ласло, 
Лазаревић Никодија Ђорђе, Лазић Саве Јован, Ле-
тинчић Алојза Иван, Левачић Ивана Иван, Лончар 
Штефана Штефан, Лончар Или је Здравко, Лопатић 
Мартина Руди, Ловренчић Ивана Франц, Лугоња 
Момира Витомир, Лујић Бруна Анте, Љубисављевић 
Ратомира Драгомир, Маџарац Луке Милан, Мајстор 
Стјепана Јосип, Мајсторчић Васе Стеван, Максу ми 
Ахмета Ба јро , Малкић Салиха Имшир, Маловић 
Ђока Слободан, Мамут Стјепана Борис, Марић Ч е -
домира Остоја, Маријић Ивице Мато, Маринић Ј ако -
ва Антон, Маринковић Пеј е Боно, Марковић Мом-
чила Александар, Марковић Милоша Богдан, 
Марковић Миломира Радомир, Марковић Драгослава 
Живослав, Матић Андрије Бранислав, Матић Стје-
пана Фрањо, Матијашевић Мате Славко, Матковић 
Иве Драго, Менони Алојза Макс, Мешко Ивана 
Иван, Михајловић Проке Тодора, Михалић Павла 
Драго, Мијин Стевана Борислав, Микља Б р а н к а 
Стеван, Миланковић Фрање Ииан, Милисављевић 
Драгише Мирослав; 

Милојевић Јоле Урош, Милорад опић Звони-
мира Љубиша, Милошевић Станише Марко, Мило-
шевић Душана Миодраг, Минов Јована Владо, Ми-
олчић Рока Крешо, Мишковић Пере Никола, Ми-
тев Тра јка Слободан, Митић Радивоја Драгољуб, 
Митревски Митра Сотир, Митровић Вучете Ми-
хајло, Митровић Миће Саво, Млад опић Ернеста 
Динко, Младеновић Миодрага Милосав, Млађено-
вић Драгана Живомир, Мујацовић Делије Адем, 
Молнар Мате Драгутин, Надлачки Милутина Ми-
лорад, Наглић Ј о ж е ф а Јоже, Наков Спасе Борис, 
Недић Амрожа Марко, Пекић Живадина Никола, 
Нешковић Живорада Момчило, Никић Мате Ђор-
ђе, Николић Миливоја Дикомир, Николић Сретена 
Драган, Николић Радоње Раде, Николић Добривоја 
Радоје, Николић Продана Ж и в а н , Новаковић Бог -
дана Сава, Омерс Франца Миха, Омичевић Омера 
Мустафа, Орцељев Лазара Дељо, Османовић Б а ј ре 
Исмет, Остојић Миј а јла Бранко, Озмец Јакова 

Милан, Пача Иштвана Иштван, Пајевић Милорада 
Томислав, Паљић Милана Перо, Пантелић Добри-
воја Милутин, Пантелић Миливоја Мирче, П а п 
Ференца Рудолф, Павловић Првула Миладин, П а -
вловић Радослава Милентије, Павловић Ј а н к а 
Славко, Павловић Живорада Слободан, Пауновић 
Р а ј к а Владета, Пауре Јосипа Жељко, Пеце Петра 
Петер, Пејаковић Јосипа Петар, Перић Серафима 
Владо, Перић Ф р а њ е Звонко, Перишкић Адама 
Марин, Перош Бошка Шиме, Петак Стјепана Иван, 
Петричевић Марјана Иван, Петровић Тихомира 
Сретен, Петровић Велизара Слободан, Пипаловић 
Николе Иво, Плачко Станислава Фрањо, П о ф у к 
Драгутина Перо, Попелар Макса Станислав, Попов-
чић Јосипа Иван, Поповић Мијодрага Миливој, По-
тић Петра ТугОхМир, Пожга ј Ђуре Златко, П р е к р а ј -
ски Тривуна Павле, Проданов Зорана Љубомир, 
Првуловић Драгослава Коста, Пуцко Вида Станко, 
Пулић Јере Звонко, Пушара Т р и ф к а Алекса, П у ж 
Ивана Радован, Рабасовић Радомира Алекса, Рац 
Шандора Ласло, Рацић Петра Слободан, Рачник 
Феликса Алојз, Радан Радивоја Бранко, Радова-
нова^ Ратка Милорад, Ракић Милана Милан, 
Рампре Јанеза Јанез, Рехард Андреша Рудолф, 
Релковић Јосипа Никола, Рељац Јосипа Драгутин, 
Ремиц Михе Цирил, Ристоманов Тодора Милчо, 
Ристов Мите Ристо, Рогина Адама Славко, Р о ж а 
Елка Пандор, Ругова] Азема Мухамед, Санковић 
Мирка Адам, Саватић Крсте Стојан, Савић Саве 
Ђорђе, Савић Вида Милош. Савић Станка Милорад, 
Сечњак Антона Оскар, Селмани Амета Асан, Си-
мић Радивоја Првослав, Симоновски Васев Дра-
ган, Ситаревић Исмета Сулејман, Сколибер Мије 
Антун, Славев Миљча Тошо, Смаиловић Р а ј к а 
Химзо, Сокол Бранка Станко, Спахић Хрусте Не-
сиб, Спасовски Лазара Насте, Сркач Јанка Иван, 
Стевановић Василија Митар, Стипетић Ивана Ан-
тон, Стјеповић Кићуна Ратко, С м и л е в с к и Коце 
Петко, Стојановић Радована Александар, Стојано-
вић Чедомира Душан, Стојановић Вукоја Слободан, 
Стопиншек Јозе Силвестер, Стрел Винкота Винко, 
Светановски Веле Симо, Шега Франца Франц, 
Шеху Аки Азиз, Шерко Ђуре Стеван, Шија!! Мла-
дена Стево, Шимуновић Ивана Стјепан, Шмид ер 
Антуна Фрањо, Шнајдер Виктора Винко, Ш о т и ћ 
Маријана Мико, Штехарник Марија Франц, Шти-
бијански Агнеза Јосип, Штубец Марије Франц, 
Шустар Адеа Ненад, Ш у ш и ћ Мирка Милан, Ш в р а -
кић Дервиша Фуад, Таћи Иљаза Рамадан, Тадић 
Иве Пејо, Тала ј а Стипе Анте, Танасковић Вучића 
Милоје, Тељак Рахмадина Аљуш, Теодосић Вла-
дана Драган, Теофиловски Бориса Жарко , Терегуц 
Јована Стеван, Терзић Зекра Рифат , Тијан Ј у л п -
јуса Јулиус, Тодоровић Ранка Никола, Тодоровић 
Андрије Радиша, Тополовец Габра Фрањо, Торич 
Рудолфа Рудолф, Тра јков Санде Јордан, Трампуш 
Антона Антон, Трдославић К а р л а Александар, 
Треневски Ђорђа Трене, Тренчевски Милете Ге-
расим, Трифунагић Саве Ивица, Трифуновић Дра-
гана Бранко, Трифуновић Драгутина Лзубисав, 
Трогрлић Анте Мато, Трошупа Ђемаиља Муамет, 
Трпевски Сај ков Вељко, Тухтер Ј о ж е Бељамин, 
Тулић Мијата Анто, Турк Алојза Јанез, Угарак 
Јусе Суљо, Уловец Венцла Адолф, Уранкар Сил-
вестра Срећко, Урбан Мише Миша, Урошевић Ста-
нимира Драгослав, Б а ј етер Ј о ж е ф а Феликс, Варга 
Андраша Ласло, Б е ќ а р Антуна Мирко, Бити ја А -
р и ф а Абдурахман, Владички Ивана Димитар, Вла -
ховић Ивана Јосип, Влаховић Анице Мато, Бокић 
Марка Душан, Врањеш Милорада Светислав, Вр-
ленић Николе Никола, Вукановић Стјепана Ста-
нислав, Вукоичић Славимира Радољуб, Вулић Ла -
зара Илија , Вукичевић Тихомира Арсеније, Вуки-
чевић Добрице Павле, Загорац Милана Гојко, З а ј ц 
Ј о ж е Алојз, Закет К и р а Александар, За лер Емила 
Борис, Заревски Сотира Братимир, . Зечевић Ми-
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лорада Ратимир, Злог Мартина Адам, Живадино-
вић Драгослава Живорад, Живановић Лазара То-
мислав, Живић Градимира Драган, Живковић Ра-
домира Ксрчагин, Живковић Иве Марко. 

Бр. 175 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат за примерна и успешна 
работа и за извонредни резултати во остварувањето 
на задачите од посебно и непосредно значење за 
народната одбрана 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Котларић Марка Стјепо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

Анђелић Петра Стеван, Бабац Владимира 
Маријана, Банда Михајла Бранко, Билобрк Николе 
Бранко, Богичевић Лук^ Драгомир, Брновић Николе 
Ђорђе, Броћиловић Цветка Бавро, Бублић Јосипа 
Крешимир, Булић Ивана Петар, Бузлета Јосипа 
Марко, Црнобори Антона Дарио, Цуцулић Андрије 
Петар, Чалопек Луке Ђуро, Чесењ Антона Иван, 
Ћирковић Стевана Шпиро, Дабарчић Крсте Марко, 
Давидовић Драгутина Борисав, Долачки Стјепана 
Ђуро, Дрндаревић Петра Михајило, Ђорђевић Ђор-
ђа Илија, Ђорђевић Љубомира Љубинка, Ерак Анте 
Војна, Грујић Јована Евица, Ицић Тодора Благоје, 
Илић Љубомира Александар, Ивовић Боже Јосип; 

Јерас Хуберта Душан, Јовановић Крсте Живорад, 
Кацкаревић Симе Анђелко, Кићевац Крсте Злата, 
Косановић Милана Милан, Крстајић Драгутина Ми-
лорад, Кршић Јована Никола, Кукец Ђуре Звонко, 
Лазић Светозара Радисав, Лојо Мехмеда Ибро, Лон-
чар Томе Коста, Маљковић Јерка Марија, Марко-
вић Миленка Андрија, Матовић Милоша Влади-
слав, Милић Саве др Душан, Милошевић Радосава 
Михајло, Младеновић Јефте Будимир, Младеновић 
Зарије Драгољуб, Мудри Мојсије Владимир, Мур-' 
гашки Славка Душан, Николић Сибина Драгољуб, 
Николић Андрије Обрад, Николић Илије Радмило, 
Новаковић Ивана Душан, Новаковић Стојана Ми-
хајло, Нукић Мехмеда Адем, Панић Зарије Миро-
слав, Пановић Јуре Ненад, Пауновић Милије Мио-
љуб,Пауше Јосипа Жељко, Перић Пере Дане, Пер-
кучин Јакова Јован, Перушко Антона Антон, Про-
тић Добривоја Томислав; 

Радаљац Јосипа Анте, Радисављевић Василије 
Милорад, Распоповић Јоке Јелена, Рашлерић Ивана 
Иван, Сарделић Фране Јосип, Савески Саве др Све-
томир, Савић Драгољуба Коста, Скочајић Симе Јово 
Скуљан Јована Никола, Славић Новице Грујо, Стан-

ковић Јове Мирко, Степанић Живка Синиша, Сто-
јановић Петра Вуксан, Стојановски Ђорђа Стојан, 
Стојшић Петра Марио, Шаргић Милана Љубо, Ши-
јаковић Саве Милутин, Танасковић Саве Синиша, 
Таневски Алексе Јован, Тимар Артура Никола, Тор-
бица Душана Стево, Туцек Сејфе Мухарем, Васи-
љевић Николе Јосип, Вожњак Јанка Мирко, Вуко-
вић Раде Зора, Заткалик Аурела др Јован; 

за примерна работа во развивањето и оствару-
вањето на задачите од посебно значење за народната 
одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ајдиновић Хисена Раиф, Акин Милоша Софија, 
Андриј анић Марка Иван, Аничић Стјепана Јаков, 
Антонијевић Станимира Олга, Антонијевић Тимо« 
тије Сталета, Аралица Николе Станко, Бабић Аћима 
Михајло,Банош Фабијана Јосип, Бановац Карла 
Ана, Башић Танасије Лазар, Башковић Лудвика 
Лудвик, Батинић Миле Никола, Беговић Јована 
Драгутин, Бејатовић Милоша Драгољуб, Белић Бо-
ривоја Олга, Бевц Душана Љиљана, Бјелобаба Ђу-
ре Душан, Бјелобрк Љубомира Саво, Блатник Алојза 
Албин, Блажевић Јуре Иван, Блажевић Ивана Зла -
тко, Бојковић Ристе Радивоје, Бомештар Лазе Цви-
јо, Борота Мирка Ђуро, Брчић Ивана Еуген, Братић 
Боже Мате, Брборић Мирка Владо, Будраковић Но-
вице Радиша, Бура Стипе Анте, Бутковић Николе 
Рашко; 

Цестарић Јанка Иван, Цвејић Паје Василије, 
Цветковић Живојина Александар, Чепо Филипа 
Иван, Чикић Ђорђа Драгутин, Ћебо Хашима Сафет, 
Ћерибић Суље Муниб, Ћирић Душана Саво, Даво-
гић Лазе Љубо, Дедић Васе Анђа, Делић Адама Ан-
ђелко, Демшар Винка Милан, Димитровски Јована 
Димитрије, Драгичевић Илије Људевит, Драшко То-
дора Љубо, Дреник Боже Ана, Дворски Стјепана 
Фрањо, Џанковић Рашида Нуро, Ђондовић Јакова 
Томислав, Ђорђевић Петка Драгомир, Ђорђевић 
Живорада Синиша, Ђорђевић Божидара Светислав, 
Ђурђевић Боривоја Александар, Ђурђић Пере Дра-
гоје, Ђуринић Ивана Стјепан, Ђуришић Вучића 
Милан, Ђуровић Јована Радмила, Филаковић Павла 
Злата, Франчишковић Винка Иван, Фридман Ни-
коле Војна, Горшић Ивана Рудолф, Госак Алексе 
Франц, Граматовски Јоле Васко, Грбић Мирка Сте-
во, Гргурина Винка Мате, Груборовић Адама Саво, 
Грујић Доминика Мате, Гузин Мухарема Фадил, Ха-
лиловић Авде Салих, Харцет Стјепана Стјепан, 
Худи Александра Олга; 

Илић Драгољуба Милинко, Илиевски Јордана 
Благоје, Илијевски Ангела Илија, Псић Атифа 
Шефко, Иванковић Тихомира Слободан, Јанковић 
Јована Аврам, Јелин Хамида Хуснија, Јелушић Ау-
густа Мирко, Јеркић Јожефа Станко, Јерковић Фи-
лиција Иван, Јојић Васиља Милосав, Јосиповић 
Михајла Добрица, Јованоски Риста Стојан, Јова-
новић Цветка Милан, Јурић Душана Гојко, Јур је -
вић Анте Жељко, Јусуфагић Хусеина Назиф, К а -
лановић Миливоја Радивоје, Карловић Павла Па-
вао, Кебер Јернеј а Фрањо, Китановски Миле Ни-
кола, Кнежевић Саве Верослава, Кокок Луке Јурај , 
Колановић Мира Перо, Копанецки Димитра Кате-
рина, Косл Фрање Иван, Косо Ахмета Фазлија, 
Костић Владе Јован, Костић Ра јка Зоран, Костин 
Лазара Иван, Кошутар Антуна Јосип, Ковачевић 
Милана Милоје, Кра јина Мије Марија, Крашовац 
.Феликса Милан, Крнета Николе Божо, Кујовић 
Вукоја Обрад, Кукић Миљазима Рустем, Купу си ја 
Мустафе Едхем, Куртишевски Аседина Куртиш! 
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Лакушић Велимира Милован, Лаловић Илије 
Радосав, Лазаревић Милутина Добривоје, Лепшина 
Мартина Франц, Левак Рудолфа Иван, Лилић Ј а -
кова Марко, Лолић Илије Никола, Лукић Миодрага 
Вукосава, Маљковић Станка Гојко, Марасовић К р -
сте Шпартако, Марић Шаћира Хасема, Марић Мар-
тина Катица, Марић Животе Владо, Маринковић 
Вукадина Митар, Марковић Добривоја Милица, 
Мартиновић Николе Анте, Марушић Нешка Војкан, 
Матић Светислава Борисав, Матијевић Милутина 
Милка, Месарош Јосипа Виктор, Мићин Јована Р а -
дивоје, Михајловић Светислава Бранислав, Мике-
лић Јанка Иван, Милат Мате Звонко, Милићевић 
Вука Вићентије, Милосављевић Танасија Секула, 
Милошевић Михаила Божидар, Милошевић Боже 
Радисав, Миловановић Владимира Владислав, Ми-
лутиновић Стеве Раде, Младеновић Давида Слобо-
дан, Мркоци Јанка Стјепан, Мрвош Ђуре Жарко; 

Николић Светозара Велизар, Николић Николе 
Војислав, Нинковић Тодора Саво, Остојић Симе Р а -
дован, Паскаш Илије Богдан, Пашкван Вилима 
Авелин, Павловић Стојана Зора, Павловски Цане 
Александар, Пејовић Тодара Миле, Перчинковић 
Илије Боро, Петир Стеве Иван, Петковић Добро-
сава Божидар, Петковић Светислава Јован, Петко-
вић Јована Веселин, Петровић Момира Петроније 
Петровски Горги Коста, Плавшић Богољуба Бранко, 
Поповић Ђуре Драган, Поричанин Фахима Фадил, 
Поштић Матије Душан, Праштало Остоје Стево, 
Радетић Тоде Мара, Радисављевић Николе Миро-
слава, Радивојевић Радивоја Јован, Ра јић Младена 
Зорка, Рици Рудолфа Алојз, Ристевски Стоимира 
Милан, Ровчанин Петронија Љубо, Рожман Ивана 
Иван, Рујевић Зејнуле Ахмет; 

Серафимовски Јанка Богдан, Сидовски Дими-
трија Цветан, Славичек Антона Антон, Средојевић 
Раденка Бранко, Стаматовић Б л а ж е Михаило, Ста-
нић Николе Витомир, Станисављевић Милорада 
Александар, Станковић Алексе Борислав, Стефано-
вић Бранислава Живојин, Стегел> Ивана Сергеј, 
Степановић Тодора Благоје, Стоиљковић Милорада 
Божидар, Стојановић Милорада Тихомир, Стојић 
Александра Јелена, Стојковић Стевана Евица, Стој-
ковић Саве Милева, Суботић Ђуре Момчило, Сузић 
Петра Јово, Свиј ић Јована Видоје, Шегвић Мате 
Мирослав, Шерго Петра Петар, Шикић Томе Милан, 
Шимигој Алојза Фрањо, Шимуновић Ивана Марко, 
Шкифић Анте Божо, Шкрбић Раде Милан, Штула 
Вељка Ковиљка, Шундовић Радивоја Радојко; 

Тодоровић Алексе Момчило, Томан Самоила 
Ђуро, Трбовић Саве Милош, Трута Ивана Срећко, 
Валенчек Сумајла Андрија, Васиљевски Тодора 
Димче, Велић Срете Милорад, Велковски Горги 
Методије, Вељановски Трајче Бранко, Вељковић 
Драгутина Божидар, Вељовић Будимира Бранко, 
Вигњевић Раде Миле, Винчилов Душана Озрен, Ви-
зант Фране Цирил, Влајић Миле Саво, Власановић 
Кажимира Шиме, Вучетић Николе Петар, Вучина 
^Гозе Марко, Вукадиновић Анте Марија, Вучковић 
Симе Станко, Вукићевић Јарослава Лидија, Вуко-
вић Пере Борислав, Златановић Тихомира Чедомир, 
Зрнић Славка Обренка, Звирац Аге Хајрудин. 

Бр. 211 
22 декември 1968 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

82. Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за организацијата и финанси-
рањето на заложувањето — — — — 277 

83. Одлука за подигање на пратеништвото на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Асунсион, Република П а -
рагвај, со седиште во Буенос Аирес, Ар-
гентина, на степен на Амбасада — — — 279 

84. Одлука за дополненија на Одлуката за 
давање потрошувачки кредити на лицата 
што претрпеле штета од поплавите на те-
риториите на определени општини во Со-
цијалистичка Република Србија — — — 279 

85. Одлука за дополнение на Одлуката за ут-
врдување и распределба на глобалната 
девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1969 година — — — — 279 

86. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за плаќањата во странство од страна 
на претпријатијата што се занимаваат со 
давање услуги во меѓународниот стоковен 
и патнички промет — — — — — — 280 

87. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за височината на делот од аморти-
зацијата до кој работните организации 
можат да купуваат девизи за плаќање на 
опрема и резервни делови — — — — 280 

88. Упатство за начинот на работата на листот 
на планот чии димензии се променети — 280 

89. Список на средствата за заштита на до-
битокот за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 295 

90. Список на средствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени привремени доз-
воли за пуштање во промет на територи-
јата на Југославија, а чие важење преста-
нало — — — — — — — — — — 297 

91. Список на средствата за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територијата на Југо-
славија — — — — — — — — — 297 

92. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е одобрена про-
мена на името — — — — — — — 301 

93. Правилник за индикациите за забнопро-
тетска помош, за стандардите за материја-
ли од кои се изработуваат забнопротетски 
средства и за роковите на траењето на тие 
средства — — — — — — — — — 302 

94. Упатство за начинот на плаќањето со ме-
ница, чек, обврзница, потврда и церти-
фикат како инструменти на плаќање — 303 

95. Упатство за дополнение на Упатството за 
начинот на употребата на акцептниот налог 304 

Исправка на Правилникот за начинот на 
составувањето на завршната сметка на 
фондовите и на средствата за инвестиции 
во стопанството на општествено-политич-
ките заедници за 1969 година — — — 304 

Исправка на Решението за југословенскиот 
стандард за индустриска пиперка — — 304 

Одлука за оцена на законитоста на Правилни-
кот за давање станови на користење на 
членовите на работната заедница на орга-
ните на управата на Собранието на оп-
штината Пожаревац — — — — — — 304 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград Јована Ристика 1. Пошт. фах 226 
Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. — 

Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


